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∫ W�bI�
به  تعالى  الله  بعث  الــذى  الدين  هو  اإلسالمى  الدين 
محمًدا (À)، ولقد جاء مشتمال على األحكام الشرعية سواء 
أكانت تتصل بالعقيدة أم تتصل باألحكام العملية، أم تختص 
أو  الدنيوية  حياته  فى  اإلنسان  إليها  يحتاج  التى  باألخالق 
األخروية ، والتى تدعوه إلى ما فيه خيره وسعادته فى الدنيا 
واآلخرة، ولقد ضمن الله تعالى هذه األحكام فى كتابه العزيز، 
VU  T  S  R  Q  P ˝ (األنعام:٣٨).  ˚P قال تعالى : 
لقد أمر الله سبحانه وتعالى الناس باإلميان به، وكلفهم 
بالعمل الصالح كإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 
التى  الله احلرام، وغير ذلك من األعمال الصاحلة  وحج بيت 
وتربية  لنفوسهم،  تهذيًبا  إليه  بها  يتقربوا  أن  أمرهم سبحانه 
إلرادتهم، وأخبر سبحانه بأن ثمرة اإلميان به واقترانه باألعمال 

الصاحلات جنات جترى من حتتها األنهار. قال تعالى :

تعالى± باهللا اإلميان
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يجب على كل مؤمن اإلميان بالله تعالى وباملالئكة، والرسل الكرام، والكتب املنزلة على رسل الله تعالى، 
واإلميان باليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره ، كما جاء فى احلديث الصحيح:

ِه À ذات يوم إذ طلع علينا رجٌل ههول الّلّّ ووُس َس: بينما نحن عند ر ااَقاَل ننَعْن عمر بن اخلطاب · 
َ حتى جلس ٌه منا أحد هه وال يعرُف ُرى عليه أثر السفِر ُررال ُي الشعِر سواِد ِالثيابِ شديد بياِض شديُد

األهدافاإلجرائية
¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉbk ÖdÉ£dG ¿ƒμj
ااا متقًنا.  ااحفًظ حيحفظ اآليات 

اايحفظ حديًثا عن اإلميان بالله تعالى.
احلديث  ومعنى  القرآنية  اآليــات  يشرح 

ااا مبسًطا. ااًااا إجمالياً ااشرًح ً
يتعرف أركان اإلميان بالله تعالي.

يستنبط بعض اآلداب واألحكام والدروس 
املستفادة املتضمنة فى اآليات واحلديث .
والعمل  تعالى  بالله  اإلميــان  بني  يربط 

الصالح .
يستنتج متطلبات اإلميان بالله تعالى .

لآليات  احلياتية  التطبيقات  بعض  يعطى 
القرآنية املقررة .

إلى  تسعى  الــتــى  ــات  ــاه االجت يــرفــض 
إضعاف إميانه .

إليه اآليات  تدعو  يتفق وما  ااسلوًكا  يسلك 
الكرمية واحلديث الشريف.



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�« ‰Ë_« vÝ«—b�« qBH�«Σ

…UO(«Ë ÊU1ù« ≠ v�Ë_«…bŠu�«

∫ v�UF� tK�U� ÊU1ù« 	U
KD��

ملا كان اإلميان يقتضى أن يؤمن املسلم بالله تعالى، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره 
وشره حلوه ومره، واإلميان بهذا املعنى يجب تطبيقه عملًيا، ألن اإلميان بال عمل كالروح بال جسد، وهذا ما 
قررته اآليات الكرمية من أن اإلميان يقتضى اإلقرار بأن الله وحده هو املستحق جلميع أنواع العبادات الظاهرة 
والباطنة، فهو املستحق للصالة والزكاة والصيام واحلج، وهو املستحق للمحبة واخلوف والرجاء ... كما يقتضى  
اإلميان بالله تعالى ـ العمل الصالح الذى يتقرب به املسلم لربه، ألنه يدخل فى العبادة مبعناها الواسع ما دام 

املسلم قد صحح فيه نيته لله عز وجل . قال تعالى :

   F  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7˚

  U   TS   R   Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G
( 4-2:∫ÉØfC’G)    ˝ \  [  Z  Y  X   W  V

أخبرنيِي ييحمد  يا ُم حح:  ُ ااوَقاَل ىىَلى فخذيِه لليه َع ييكفَََّّّ ععووَضَع ييَتيِه تتَب ببْك رككُ كى  ىىلَ ِإ ركبتيه  َأسند أأَف À النبي ىىلَى  ِإ
ووُسوُل َسا ر َه وأن محمًد َّ ههال إله إال الّلّ َأن شش َتشهَد َأْن ُ"اإلسالُم  :À ِه  ههالّلّّ ووُسوُل س َر اا، فَقاَل اإلسالِم ننَعِن
سبيال" إليِه َإن استطعَت َ البيَت جج، وَحتجَّ َرمضاَن َ، وتصوَم الزكاَة َ، وتؤتَي ِه، وتقيم الصالَة ههالّلّّ
ِه َّ ههبالّلّ تؤمن "أن   :َ َقاَل اا.  اإلمياِن فأخبرني عِن نن:  َ َقاَل ااه!  هه ويصدَق ُيسأله لَُه ههبنا  ببعِج َف عع.  ـدـدَصـدقَت ااَقاَل
اا. َقاَل: فأخبرني ـدـدَصـَدقَت ااه". َقاَل هه وشِر هخيِر ُؤؤه واليوم اآلخر؛ وُتؤمَن بالقدِر ههه ورسِل ههه وكتِب ههومالئكِت
نني َعِن يي: فأخبرنيِ اا" َقاَل رره َيراَك ههراه فإنَّ ررن َت ننُك َكك لم َت ْراه فإْن رر َت ّككأّنَك أأه َك َّهه:"أن تعبد الّلّّ ّّ اااإلحسان.َقاَل ننَعِن
اااتها؟ َقاَل: "أن َاار ااَم َأ نن: فأخبرني عْن َ اال". َقاَل للالساِئ ننِمَن َها بأعلم ههْن نن َع اا. َقاَل: "ما املسئوُل الساعِة
َ انطلَق مم!" ُثَم ُنني الُبنياِن يي ِف ووطاوُلوَن ططَت تتَي عِرعاء الشاِء ااالعالَة َ ررالُعراَة ُ ففرى اُحلفاَة َررتها، وأن ت تتربَّ ةةَمُة اَأل َتلَد
هه: "فإنَّه اا. َقاَل ُه ورسوله أعلم َّ الّلّ هه :  ُلُت ٌق للالسائل؟"  نني َمِن ييتدِر َأ مم: "يا ُعمُر ُ ااَقاَل ُثَم مما،  االيَّ َّ َم لل  ثثِبثُت ببَل للَف

(َرَواُه البخارى وُمْسِلٌم). ممُك   ككيَن ِم ِد مممُك ممعّل ععم ُي ممجبريل أتاُك ُ

وقد جاء رجل إلى النبى (À) يسأله: قل لى فى اإلسالم قوًال ال أسأل عنه أحًدا بعدك. قال له (À) « قل 
آمنت بالله ثم استقم" ( رواه أحمد فى املسند ، والنسائى فى السنن الكبرى)، واالستقامة تقتضى من املؤمن الصادق أن 
يفعل ما أمره الله تعالى به وينتهى عما نهاه الله عنه.  فعندما سئل رسول الله (À) أى العمل أفضل؟ قال: 
«إميان بالله ورسوله، قيل: ثم أى ؟ قال : اجلهاد فى سبيل الله، قيل : ثم أى ؟ قال حج مبرور» ( رواه البخاري) 

. فعليك يابنى أن تكون صادق اإلميان بالله تعالى وأن حتافظ على األعمال الصاحلات .
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 دعاء أهل اجلنة وحتيتهم :
أوضحت اآليتان الكرميتان أن املؤمنني الصادقني فى إميانهم يكون دعاؤهم فى اجلنات التى أكرمهم الله 
تعالى بدخولها (L   K)، فالدعوى هاهنا مبعنى الدعاء، يقال : دعا يدعو دعاء ودعوى . ويجوز أن يراد 
بالدعاء العبادة، فيكون معنى اآلية : أنه ال عبادة ألهل اجلنة إال أن يسبحوا الله ويحمدوه، ويكون اشتغالهم بذلك 
الذكر ال على سبيل التكليف، بل على سبيل االبتهاج بذكر الله تعالى . وقوله (O  N  M) (يونس:١٠) 
التحية: التكرمة ، وأصلها أحياك الله حياة طيبة، والسالم : مبعنى السالمة من كل مكروه، أى : دعاؤهم فى 
اجلنة أن يقولوا سبحانك اللهم، وحتيتهم التى يحيون بها هى السالمة من كل مكروه، وهذه التحية تكون من 

الله تعالى لهم كما فى قوله سبحانه:( O  N  M )، وتكون من املالئكة كما فى قوله تعالى :نث [  ^  
  s  rq  p  o  n  m  l         k  j  i   h  g  fe  d  c  b  a  `   _

v   u  t مث  (الرعد: ٢٣-٢٤).
  S  R  Q ) : (يونس :١٠)،  وقوله (O  N  M  ) :وتكون منهم فيما بينهم كما فى قوله تعالى

 . (W  V   U  T) : (يونس:١٠) أى : وختام دعائهم يكون بقولهم (W  V   U  T
مثرة اإلميان باهللا تعاىل :

لإلميان بالله تعالى فوائد جليلة منها: تربية الضمير، ومراقبة الله فى السر والعلن، والتوكل على الله تعالى، 
واالعتصام به تعالى فى جميع النوازل، والرضا بقضائه وقدره، واإلقبال على احلياة بنفس راضية... باإلضافة 

إلى ما يلي:

. Ø  (احلج:٥٤) الهداية للحق، قال تعالى : نث ¸  º  ¹  «  ¼  ½     ¾   ¿مث  

  ³  ²  ±  °  ¯   ® Ø علو منزلة العبد عند الله تعالى يوم القيامة، قال تعالى : نث
(البينة:٧) . ´     μ  ¶مث  

  c  b  a  `  _  ̂    ]  \  [  Z  Y Ø احلياة الطيبة فى الدنيا، قال تعالى : نث
dًمث  (النحل،:٩٧) .   

  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d Ø الفوز باجلنة، قال تعالى: نث
(البروج :١١) . r مث 

 Ø . (احلج:٣٨)  مثÕÔ  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  حماية العبد وتنجيته من الشدائد، قال تعالى : نث

   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  < Ø التمكني والنصرة، قال تعالى: نث
J  I  H    G  Fْ...مث  (النور: ٥٥) .

  ä   ã      â   á   àß       Þ   Ý    Ü   Û   Ú Ø نث  : تعالى  قال  النفس،  طمأنينة 
åمث    (الرعد:٢٨) .
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إن املؤمن الصادق فى إميانه يرا قب الله تعالى فى سائر سلوكياته وكامل تصرفاته، فهو ال يتغيب عن عمله 
إال لعذر، بل يبذل قصارى جهده فى عمله بغية إتقانه وجتويده، كما أنه ال يغش، وال يختلس، وال يسرق، وال 
يزنى، وال يشرب اخلمر، وال يلعب ميسًرا، وال يتلف املال العام، وال يقطع طريًقا، وال يهدد أحًدا من املواطنني، 

وال يقف وقفات احتجاجية من أجل تعطيل عجلة اإلنتاج ، وال يسطو سطوًا مسلًحا على املواطنني.
املجتمع  يصبح  وتطوره، حيث  املسلم  املجتمع  تنمية  على  مردوده  له  وغيرها  السلوكيات  هذه  إن جتنب 
املسلم مجتمًعا مترابًطا متماسكا قوًيا، مجتمًعا آمًنا ال يعرف اجلرمية مطلًقا، مجتمًعا يقدر قيمة الوقت واجلهد، 
مجتمًعا يقدر أهمية العمل وإتقانه، مجتمًعا يحارب البطالة والفقر، مجتمعا يحرص على دوران عجلة اإلنتاج، 

مجتمًعا يتسلح بالعلم، مجتمعا يسعى نحو التقدم والرقى.... 

. (R ـ C     B  ـ >  =) : 1 هات معانى املفردات التالية

2 ما الذى يجب على املسلم اإلميان به ؟ وما متطلبات هذا اإلميان ؟

3 ما ثمرة اإلميان بالله تعالى والعمل الصالح يوم القيامة ؟

4 ما أهمية العمل للعبد يوم القيامة ؟

∫ jIM�« ÊUJ� V²
« 5

أ ـ اإلميان أن تؤمن بالله تعالى، و........... وكتبه، و........... واليوم اآلخر، و........... خيره وشره، حلوه ومره .
بـ  سئل رسول الله (À) : «أى العمل أفضل؟ فقال : إميان بالله ورسوله، قيل ثم أى؟ قال: ..............................

∫ vK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©O® W�öŽË ¨W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{ 6

(  ) أ ـ تتقدم املجتمعات باإلميان بالله.      
(  ) ب ـ اإلميان بالله تعالى يربى الضمير ويجعلنا نراقب الله تعالى فى السر والعلن. 
(  ) جـ ـ بالعمل فقط تسمو منزلة العبد يوم القيامة .     
(  ) د ـ املؤمن الصادق يأمتر بأمر الله تعالى فقط .      

∫ 5ÝuI�« 5Ð U2 W×O×B�« WÐUłù« d²š« 7

أ ـ دعاء أهل اجلنة فيها: (الشكر لله تعالى ـ احلمد لله ـ سبحانك اللهم)
ب ـ املراد بــ : (R) فى قول الله : (L   K  J  I  ) : (دعاؤهم ـ عبادتهم ـ دعاؤهم أو 

عبادتهم) . 
∫QD)« V¹uBð l� `�UB�« qLF�«Ë v�UFð tK�UÐ ÊU1ù« v�U& v²�« UO
uK��« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{ 8

 (  ) ب) اإلصالح بني املتخاصمني .   (  ) أ )  التغيب عن العمل .   
(  ) د ) تعطيل العمل .    (  ) جـ) إتالف املال العام .   
(  ) و) قطع الطريق العام .     (  ) هـ) اخلروج من املعتكف لقضاء حوائج الناس. 

ى ر و م و ى ي

(R C > =)==

�U��—b��«
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 ∫ wðQ¹ ULŽ Vł√  9

أ. ماذا أفادت الباء في قوله تعالى : (ِبِإَمياِنِهْم) ؟ وما متطلبات اإلميان بالله تعالى ؟ وهل ينفع اإلميان بالله 
تعالى والعمل الصالح ؟ صف أحوال املؤمنني في اجلنة.

ب. ما ثمار اإلميان بالله تعالى؟ وما طرق حتصيلها ؟ 

جـ . ” إن جتنب السلوكيات السيئة له مردوده على تنمية املجتمع املسلم وتطوره“ ناقش هذه العبارة .

د. ”لقد وعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات باالستخالف في األرض والتمكني فيها“ متى ينجز 
الله تعالى هذا الوعد لهم ؟

هـ. مب يكون علو منزلة العبد عند الله تعالى يوم القيامة ؟

و. ماذا تستنتج من النصوص التالية : 

1 .(54: è◊G)  . " ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸ "

2 .(38: è◊G )   "Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï "

3 .(97: πëædG)  ."^d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y"
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صلة األرحام من دعائم اإلميان≥

األهدافاإلجرائية
 ¿CG  ¢SQódG  Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj
يحفظ حديثا عن صلة األرحام .

الواردة  والتراكيب  املفردات  يوضح معانى 
باحلديث .

إجمالًيا  شــرًحــا  احلــديــث  معنى  يشرح 
مبسًطا .

واألحكام  والفضائل  اآلداب  يستخلص 
الواردة باحلديث .

وجــزاء  ــه،  رحــم واصـــل  ـــواب  ث يستنتج 
قاطعها.

يوضح مب تكون صلة الرحم .
يستنتج حقيقة الوصل والقطع من الله عز 

وجل .
يعدد فضائل صلة األرحام .

يستنبط ما يرشد إليه احلديث .

∫ W�bI�
بال  فاإلميان  ينفصالن،  ال  صنوان  واألخــالق  اإلميان 
منثور،  هباء  إميان  دون  واألخــالق  ثماره،  يؤتى  ال  أخالق 
رسول  قال  أخالق،  دون  املسلم  إميان  اليكتمل  ذلك  وعلى 
ابن  ”َأْكَمُل املؤمنَني إمياًنا أحسُنهم ُخلًقا“(رواه   :(À) الله 
الله  عند  امليزان  فى  شيء  أثقل  واألخالق  سننه)،  فى  ماجة 
يوم القيامة، قـال (À): «َما مْن شيٍء َأثقُل ِفى ِميزاِن العبد 
املؤمِن َيوَم القيامِة ِمن ُحسْـِن اُخللِق، وإنَّ الَّلَه َيبغضُ الفاِحَش 
(رواه أبو داوود فى سننه، والبيهقى فى السنن الكبرى)،  الَبِذىَء“ 
ولألخالق أثر طيب فى دخول املسلم اجلنة، سئل رسول الله 
وُحْسـُن  الَّلِه  َتْقَوى  فقال:”  اجلنة  يدخل  ما  أكثر  عن   (À)
اُخلُلق“ (رواه البخارى) ، وقال : ” إنَّ َأَحبَُّكم إليَّ وَأقَرَبُكم ِمنَّى 
وأحمد  داوود  أبو  َأْخَالًقا“(رواه  َأَحاِسنُكْم  الِقياَمِة  َيوَم  َمْجِلسًا 
تربية  أبنائه  تربية  على  اإلسالم  حرص  فقد  لذا  والترمذي)، 
سليمة عمادها األخالق الفاضلة، وجوهرها اآلداب السامية، 
ومن هذه اآلداب ما يتعلق بصلة األرحام، ملا فيها من تقوية 
املسلم  بني  احلب  شيوع  من  فيها  وملا  ومتاسكها،  الروابط 

وذوى رحمه.
n�d� Y�b�

عن أبى هريرة (·) عن النبى (À) قال : ” إنَّ اللََّه َخلََق اَخللَْق، َحتَّى إَذا َفَرَغ ِمْنُه َقالَْت الرَِّحُم : َهَذَا َمَقاُم 
الَعاِئِذ ِبَك ِمَن الَقِطْيَعة، َقال: َنَعْم، َأَال َتْرِضـَني َأْن َأِصـَل َمْن َوصَـلَك وأْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ َقْالَْت: َبلَى يا ربّ ، 
قال : َفهوَ لَك، َقَاَل َرسوُل اللَِّه (À) َفاْقرأوُا إْن ِشئُتم َقْوَل اللَِّه: ” َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفى اْألَْرِض 

ُعوا َأْرَحاَمُكْم“ (رواه الترمذي) .  َوُتَقطِّ

معناهاالمفردات
القرابة.الرحم

قضاه وأمته.فرغ منه 
امللتجئ إليك، املستجير واملستعصم بك.العائذ بك

معناهاالمفردات
العقوق وهو الشق كأنه قطع.القطيعة

كناية عن عظيم إحسانه.أصل من وصلك
كناية عن حرمان اإلحسان .أقطع من قطعك 

معانى المفردات
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    ø r�d�U� œuBI*« U�

الرحم التى توصل وتقطع وُتبرُّ إمنا هى معنى من املعانى ليست بجسم، وإمنا هى قرابة ونسب جتمعها 
رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض، فسمى ذلك االتصال رحًما، وقيام الرحم ـ كما ورد باحلديث ـ يحتمل أن 
يكون على احلقيقة، فاألعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله، ويجوز أن يكون على حذف، أى قام ملك فتكلم 
على لسانها، ويحتمل أن يكون ذلك على طريق ضرب املثل واالستعارة، واملراد تعظيم شأنها وفضل واصلها، 

وإثم قاطعها .
ø q«u�« s�

أو  بالكالم  أو  باملراسلة  أو  بالزيارة  أو  أو باخلدمة  باملال  يتعهد أهل رحمه  الذى  الواصل هو الشخص 
بالسالم... أو بكل ذلك رغم أنهم يقطعونه، أى هو الشخص الذى إذا ُمنع أعطى، قال رسول الله (À) : (لَْيَس 
ن الَواِصـَل الذى ِإَذا ُقِطَعْت َرِحمُه َوَصـلَها)  (رواه البخاري)، ويفهم من احلديث أن الناس  الَواِصـُل باُملَكاِفئ، ولَكِّ
ثالثة أقسام : واصل وهو الذى يتفضل وال ُيتفضل عليه، ومكافئ وهو الذى ال يزيد على ما يأخذ، وقاطع وهو 

من ُيتفضل عليه وال يتفضل .
∫ q�Ë e� tK�« s� lDI�«Ë qu�« WIOI�

الوصل من الله عز وجل : كناية عن الصلة والعطف والرحمة وعظيم إحسان الله تعالى على العبد، فصلة 
الله سبحانه وتعالى للواصلني رحمهم عبارة عن لطفه بهم، ورحمته إياهم، وعطفه عليهم بإحسانه ونعمه، أو 
وقطيعتها  اجلملة،  فى  واجبة  الرحم  وصلة  وطاعتهم،  ملعرفته  وشرح صدورهم  األعلى،  ملكوته  بأهل  صلتهم 
معصية كبيرة، والصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك املهاجرة. وكذا القول فى القطع هو كناية 

عن حرمان اإلحسان .
∫UN�K V& v��« r�d�«

اختلف العلماء فى الرحم التى جتب صلتها على النحو التالى :
١. ذهب بعضهم إلى أنها كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكًرا واآلخر أنثى حرمت مناكحتهما،  فعلى 
هذا ال يدخل أوالد األعمام وال أوالد األخوال، واحتج بهذا القائل بتحرمي املرأة وعمتها واملرأة وخالتها 

ونحوه، وجواز ذلك فى بنات األعمام واألخوال.

٢. ذهب بعضهم إلى أن ذلك عام فى كل رحم من ذوى األرحام فى امليراث يستوى احملرم وغيره، ويدل 
عليه قول النبى (À) : (ُثَم َأدَناَك َأْدَناَك) (رواه مسلم وغيره). وهو أقرب للصواب، ومما يدل عليه : قول 
النبى(À) فى أهل مصر: (فإنَّ لَهُم ذّمًة وَرحًما) (رواه مسلم وغيره)، وحديث ( إنَّ من َأبرِّ البرِّ َأْن َيِصـَل 
الرَّجُل َأهَل وِد َأبيه) (صداقة والده) (رواه مسلم وأحمد فى املسند وغيرهما). مع أنه ال محرمية(أي ليس 

من األرحام).
ø r�d�« WK ÊuJ� ,

تكون صلة الرحم بتقدمي املال، أى باإلنفاق على القريب، أو باخلدمة أو بالزيارة أو باملراسلة كما تكون 
بالكالم ولو بالسالم، وتكون أيًضا بالتواد، والتناصح، والعدل واإلنصاف، والقيام باحلقوق الواجبة واملستحبة، 
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وكذلك بتفقد أحوال األقارب، والتغافل عن زالتهم، والدعاء لهم.. إلى غير ذلك من وجوه اخلير، ودفع ما أمكن 
من وجوه الشر بحسب الطاقة، ويستمر تقدمي وجوه اخلير هذه إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا 
كفارًا أو فجارًا فيوصلون إذا كانت صلتهم تقربهم إلى اإلسالم، فإن أصروا على باطلهم فالدعاء لهم بالصالح 

والهداية .

ويختلف ذلك باختالف القدرة واحلاجة، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ولو َوَصـَل بعض الصلة 
ولم يصل غايتها ال يسمى قاطًعا، ولو َقصَّـرَ عما يقدر عليه وَيْنَبِغى له ال يسمى واصال .

إن املرء إذا وصل أقرباءه أجلُّوه واحترموه فامتألت نفسه سرورًا، وشعر مبكانة عالية من أجل صنيعه 
الذى صنع، والسرور منشط كما أن احلزن مثبط، والشعور بالعظمة عن أعمال ماجدة داع لإلكثار منها وبذل 

اجلهد فى سبيلها .
∫ r�d�« WK qC�

لصلة الرحم فوائد جليلة منها :

١ـ البسط فى الرزق، قال رسول الله (À): (من سره أن ُيبَسـَط لُه ِفى رزقِه، أو ُينَسـأ لُه ِفى أثِره فْلَيِصل 
رِحَمُه) (رواه البخارى): (ينسأ: يؤجل) ومعنى البسط:الزيادة فى الرزق والبركة فيه، إذ الصلة صدقة، وهى 

ى املال وتزيده.  تنمِّ

٢ـ التأخير فى األجل ، لقوله (À) : الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى (À) أنه قال: «إنَّ 
اإلنساَن لَيصُل رَحمُه وَما بَقى من ُعمِرِه إال َثالَثُة أيام َفَيزيُد اللَُّه ِفى ُعْمِرِه َثالثَني َسـنًة، وإنَّ الَرُجَل لََيْقَطُع 

َرِحَمُه وَقْد بَقَى ِمْن ُعمِرُه َثالُثوَن َسـنٍة فَينقص الّلُه ُعمَرُه َحتَى ال َيْبقى ِمنُه إال ثالثُة أياٍم)(*).   

ـ الترغيب والترهيب للحافظ أبى موسى املدينى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.  *

١ـ صلة الرحم واجبة، وقطيعتها معصية .
٢ـ الرحم التى جتب صلتها هى كل رحم محرم، أو هى كل رحم من ذوى األرحام فى امليراث يستوى 

احملرم وغيره .
٣ـ يستمر الفرد فى صلة رحمه بتقدمي وجوه اخلير إليها إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا 
كفارًا أو فجارًا فيوصلون إذا كانت صلتهم تقربهم إلى اإلسالم، فإن أصروا على باطلهم فالدعاء لهم 

بالصالح والهداية .
٤ـ من فوائد صلة الرحم البسط فى الرزق فى الدنيا، والتأخير فى األجل .

∫ WI�U��« Y�œU�_« s� c�R� U�
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1 ما معنى املفردات التالية : (الرحم ـ العائذ بك ـ القطيعة) ؟

2 لصلة الرحم فضائل جليلة فى الدنيا واآلخرة، اكتبها .

3 هل الرحم الوارد ذكرها فى احلديث على احلقيقة أم على سبيل املجاز ؟ أجب معلال.

4 من الواصل للرحم؟ وما حقيقة الوصل من الله تعالى ؟ وما حقيقة القطع من الله تعالى ؟

5 مب تكون صلة الرحم ؟

6  ” اإلميان واألخالق صنوان ال ينفصالن“ وضح ذلك .

∫ vK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©O® W�öŽË ¨W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{  7

(  )   أ ـ صلة الرحم مستحبة، وقطيعتها معصية .     
(  ) ب ـ كل رحم من ذوى األرحام فى امليراث يجب وصلها .   
(  ) ج ـ قاطع الرحم هو من يتفضل وال ُيتفضل عليه .   
(  ) د ـ صلة الرحم تبسط للواصل فى رزقه .    
(  ) هـ ـ األخالق أثقل شيء فى امليزان .      

∫ vðQ¹ U� qL
√ 8

قرابة ونسب  ليست بجسم، وإمنا هى   .......................... وتبر إمنا هى  وتقطع  التى توصل  الرحم  ـ  أ 
جتمعها .................... .

ب ـ  قيام الرحم يحتمل أن يكون على احلقيقة، فاألعراض يجوز أن ...................... بإذن الله، ويجوز أن 
يكون على حذف، أى قام ........................ فتكلم على لسانها، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب 

املثل واالستعارة، واملراد ..........................وفضل واصلها، وإثم قاطعها .
9 اكتب ما تعلمته واستفدته من احلديث .

10 اقترح حلوال عملية لعالج القطيعة (قطيعة الرحم) .

11 ابحث في أحد البرامج اإللكترونية اخلاصة باألحاديث النبوية عن األحاديث التي تتعلق بصلة الرحم، ثم 

اكتب قائمة بها .

�U��—b��«
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عوامل جناح الرسول (À) فى دعوته≤

∫ W�bI�
لقد أرسل الله رسوله محمًدا (À) بالهدى ودين احلق ليظهره 

على الدين كله ولو كره الكافرون، قال تعالى: نث .  /  0  
   9   8   7            6   5   4   3   2    1
:  ;  >  =  <?  @  B   A مث (سورة احلجر)، 
فشمر رسول الله(À) عن ساعد اجلد، وشرع فى تنفيذ أمر 
جناحه  أجل  من  األساليب  أفضل  مبتكرا  به،  مستعينا  ربه، 
جناحه  فى  ساعده  ولقد  تعالى،  الله  إلى  الدعوة  طريق  فى 
تعالى من خلق كرمي،  الله  به، وما منحه  تعالى  الله  ما زوده 
ُبْعثُت  ا  َ َتْأِديِبي")، وقال: (إمنَّ َفَأحَسـَن  ربِِّى  َبِنى  (قال (À):"َأدَّ
َم َمَكاِرَم األَْخَالِق) (رواه أحمد فى املسند والبيهقى فى السنن)،  ُألمتِّ

باإلضافة إلى عوامل أخرى نوضحها بإيجاز فيما يلى .
∫t�u�œ v� ©À® ‰u�d�« ÕU$ q�«u�

مجال  فى  أجل جناحه  من   (À) الله  رسول  سلك  لقد 
الدعوة اإلسالمية أساليب عديدة، كان لها عظيم الفضل فى 

اجتياز الصعوبات وتخطيها، ومن هذه العوامل :

األهدافاإلجرائية
 ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj ¿CG
يحدد عوامل جناح الرسول (À) فى 

دعوته.
واجهت  التى  الصعوبات  يستنتج 

النبى (À) فى دعوته.
على   (À) النبى  تغلب  كيفية  يوضح 

الصعوبات التى واجهته.
يرغب فى التحلى بعوامل النجاح التى 

.(À) اتبعها النبى
 (À) يسلك سلوًكا يتأسى فيه بالنبى

فى مواجهة الشدائد واحملن .

∫©À® tK�« ‰u�— t� dN� Èc�« vIK)« ‰ULJ�« ∫ ôË√

لقد كان رسول الله (À) صورة ناطقة بالسمو والكمال اخللقي، الذى لم يتغير بتغير الزمان واملكان وتنوع 
  kقرآنا ميشى على األرض، ويكفى مدح الله تعالى له حيث قال: نث (À) الظروف واألحداث، فلقد كان
n  m     lمث، وعندما سئلت السيدة عائشة (رضى الله عنها) عن خلقه قالت : « كان خلقه القرآن»*، 
ومن النماذج الدالة على ذلك : أنه (À)  كان صادًقا فى قوله، مخلصًا فى عمله، شجاًعا تقوم شجاعته على 
ا بعهده حتى مع أعداء الله عز وجل، فلقد عاهد اليهود وأوفى بعهده معهم،  اإلميان الكامل، وكان (À) وفّيً
وكان (À) يعفو عمن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه، و كان (À) سمًحا إذا باع، سمًحا إذا 
اشترى، سمًحا إذا قضى، سمًحا إذا اقتضى، كما كان (À) يجزى باإلساءة إحساًنا، وبالظلم والعدوان عفًوا، 
وكان (À) جواًدا كرًميا يعطى عطاء من ال يخشى الفاقة ، وكان رسول الله (À) رحيًما بخلق الله جميًعا، 

مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم وبهائمهم.

* ـ رواه البيهقى فى السنن الكبرى .
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ولقد كان (À) يدعو الناس بأخالقه قبل أن يدعوهم بأقواله، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك (·) أن 
غالًما يهودّيًا كان يخدم النبى (À) مرض فأتاه النبى (À) يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى 
أبيه وهو عند رأسه، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبى (À) وهو يقول :( احلمد لله الذى أنقذه بى 

من النار) (رواه أحمد فى املسند، والبخارى فى األدب املفرد) . 
إن أخالق رسول الله (À) كانت إحدى عوامل جناحه فى مجال الدعوة إلى الله تعالى فى مكة، حيث 
أضفت عليه حّبًا من خلق الله وتقديًرا ووثوًقا فيما يدعو إليه، ويكفى ما شهد به أعداء الله تعالى من أنه كان 

فيهم الصادق األمني، وكثير منهم آمن بالله تعالى انطالقا من اقتناعه بأخالقه .             

©À® t�u�— UN� tK�« eO� v��« hzUB)« ? U ÎO�U�
لقد منح الله تعالى رسوله (À) خصائص متيزت بها شخصيته الكاملة، من هذه اخلصائص ما رواه 
أبوهريرة · عن رسول الله (À) أنه قال : «ُفّضلتُ َعلى األَنبياِء بستٍ : ُأْعطْيتُ َجوَاِمَع الَكِلم، وُنصرُت بالرُّعِب، 
وُأِحلَّْت ِلَى الَغَناِئُم، وُجِعلَْت ِلَى األَرضُ  َمسْجًدا وَطُهوًرا، وُأرِسلُْت إلى اَخللِق َكاَفًة، وُخِتَم ِبى النبيُّون» (رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي)، فهذه اخلصائص وأمثالها كانت سبًبا فى إقناع الناس به، والتفاف صحابته (رضوان الله 

عليهم )حوله (À)، مما أدى إلى جناحه (À) فى دعوته .  

∫ q�Ë e� tK�U� W�UF��ô« ? U Î��U�
إن من عوامل جناح النبى (À) فى دعوته استعانته بالله سبحانه وتعالى فى كل أمره، وهذا ما أشار إليه 
تعالى فى الذكر احلكيم حني قال : « ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني» (الفاحتة:٥)، وعندما آذاه أهل الطائف جلأ إلى الله 
تعالى داعًيا إياه قائًال: «الّلُهّم إلَْيك َأْشُكو َضْعَف ُقّوِتي ، َوِقّلَة ِحيَلِتي ، َوَهوَاِني َعَلى الّناِس، َيا َأْرَحَم الّراِحِمَني! 
َأْنَت َربُّ اْملُْسَتْضَعِفَني َوَأْنَت َرّبي ، إلَى َمْن َتِكُلِني ؟ إلَى بَِعيٍد َيَتَجّهُمِني ؟ َأْم إلَى َعُدّو َمّلْكَتُه َأْمِري ؟ إْن لَْم 
لَُه الّظُلَماُت  َيُكْن ِبك َغَضٌب َعَلّي َفَال ُأبَاِلي ، َولَِكّن َعاِفَيَتك ِهَي َأوَْسُع ِلي ، َأُعوُذ ِبُنورِ َوْجِهك اّلِذي َأْشَرَقتْ 
َوَصُلَح َعَلْيِه َأْمُر الّدْنَيا َواآلِخرَِة ِمْن َأْن ُتْنِزَل ِبي َسَخَطَك، َأْو َيِحّل َعَلّي َغْضُبك، لك اْلُعْتَبى َحّتى َتْرَضى، َوَال َحْوَل 

َوَال ُقّوَة إّال ِبك». (رواه الطبراني)
الله عليهم إلى االستعانة بالصبر ومبا أنزل  الله (À) على توجيه أصحابه رضوان  وقد حرص رسول 
كما  »(البقرة:١٥٣)،    Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  Â » تعالى  قال  تشريعات،  من  الله 

وجههم سبحانه إلى االستجابة ألوامر الله تعالى وأوامر رسوله ألن فيها اخلير كل اخلير، قال تعالى: «»  
       À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸    ¶μ    ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®     ¬

Â  Á» (األنفال:٢٤)
واالستعانة بالله تعالى دأب األنبياء واملرسلني من قبله (À)، فلقد حكى القرآن الكرمي أن سيدنا موسى · كان يوجه 

قومه لالستعانة بالله عز وجل، قال تعالى:  «z  y  x   }  |  {~  ے  ¡  ¢  £  ¤   
¥  ¦  §¨  ©  ª» (األعراف:١٢٨)، كما وجه تعالى بنى إسرائيل أن يستعينوا بالصبر ومبا شرع 
الله تعالى من صلوات، قال تعالى: (¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨     ©)(البقرة:٤٥)، وحتدث عن نبى 

  JI  H  G     F  E  D   C  BA  @  ?  >  =  <» :الله هود بأنه كان يستعني بالله عز وجل قال تعالى
P     O  N  M  L    K» (هود:٥٦).      
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∫ …u�b�« dO� j) sI�*« bO'« jOD���« ? U ÎF�«—
إن التخطيط اجليد املتقن القائم على الدراسة الواعية، والتشاور مع الصحابة الكرام لهو أحد عوامل 
جناح النبى (À) فى دعوته، فلقد كان (À) ال ميضى فى أمر قبل أن يستخير الله عز وجل أوًال، ثم يستشير 
أصحابه ثانًيا، ثم يتخذ قراره دون تردد، ويتضح ذلك النهج جلًيا للمطالع تاريخ حياته (À). فعندما أرسل 

الله تعالى رسوله محمًدا (À) إلى الناس كافة، وكلفه بالدعوة إلى اإلسالم فى قوله : « |  {       ~  
 «   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª     ©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡   ے

(املدثر:١-٧).
 بدأ النبى (À) بالتخطيط لكيفية دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وعبادته، فكانت الدعوة سرية ألهله 
وعشيرته األقربني حوالى ثالث سنني إلى أن أمره الله تعالى باجلهر بالدعوة، ولعل سبب البدء بالدعوة السرية 
يكمن فى جتنب أذى املشركني، فمن املعلوم أن من طبيعة البشر مقاومة كل جديد، قال تعالى وهو يحكى عن 

رد فعل املشركني على الدين اجلديد : "  -  .   /  0  1  2  3  4  5"(الزخرف:٢٣).

وملا نزل قول الله تعالى على رسوله:«.  /  0  1   2  3» (احلجر :٩٤)، بـــدأ رســول الله 
(À) بالتخطيط ملرحلة جديدة فى الدعوة اإلسالمية هى مرحلة اجلهر بالدعوة، وأخذ يعلم أهله وعشيرته والقوم 
من حوله، حيث جمعهم رسول الله (À) بعد أذانه فيهم، وكاشفهم بأمر الدين اجلديد، وبأنه: ال إله إال الله، 
وأنه هو رسول الله (À)، ودعاهم إلى نبذ الفاسد من املعتقد، فبدأت بذلك مرحلة جديدة من الصراع بني احلق 

والباطل حتمل فيها رسول الله (À) وأصحابه من األذى الشىء الكثير .

إلى  مكة  من   (À) فى خروجه  تنفيذ خطة جديدة متثلت  فى  بدأ  وعلى أصحابه  عليه  األذى  اشتد  وملا 
الطائف، ثم أذن ألصحابه بالهجرة إلى احلبشة .

الله تعالى فى كتابه بقوله :  وملا وصل أمر املشركني إلى املكر والتدبير لقتل النبى (À)، والذى حكاه 
«`  q  p  o  nm   l  k  ji     h  g     f   e  d   c  b   a"(األنفال:٣٠)، 
بدأ التخطيط للمرحلة اجلديدة وهى مرحلة الهجرة إلى املدينة املنورة، حيث لم تكن البيئة املكية صاحلة فى ذلك 

الوقت للدين اجلديد، ومن ثم هاجر النبى (À) من مكة إلى املدينة وفق خطة مدروسة أشاد بها اجلميع.
    وبوصول النبى (À) وصحابته إلى املدينة املنورة بدأ (À) فى التخطيط لبناء مجتمع جديد باملدينة 
األوس  بني  واإلصالح  واألنصار،  املهاجرين  بني  باملؤاخاة  وذلك  الداخلية،  اجلبهة  توحيد  على  يقوم  املنورة 

واخلزرج، وكتابة معاهدة مع اليهود للدفاع عن املدينة ضد أى عدو.

وملا لم ينقطع أذى املشركني عن النبى وصحابته رغم تركهم وطنهم وديارهم وأموالهم، أخذ يعد لبداية 
جديدة ومرحلة جديدة. وبتوالى الباليا واحملن من املشركني على رسول الله (À) وصحابته مبا يؤكد الظلم 
ا من التخطيط. هذه املرحلة هى  والعدوان املتواصل.. أدى ذلك إلى بداية مرحلة جديدة، استلزمت نوًعا خاّصً
 +   *  )  (  '  &%  $  #  "  !    » بقوله:  وجل  عز  الله  شرعه  الذى  القتال  مرحلة 

«(احلج:٣٩). 
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وهكذا نرى أن التخطيط اجليد من النبى (À) وتوجيهه صحابته التوجيه السليم، كان سبًبا وعامًال من 
عوامل جناح النبى (À) فى دعوته .   


bأ∫*« vK� 	U
��« ? U Î��U�

الثبات على املبدأ من املبادئ السامية التى استند إليها رسول الله (À)، والذى كان أحد األسباب فى 
جناحه فى أمر الدعوة اإلسالمية فيما بعد، ومن شواهد الثبات على املبدأ: أنه حينما عرض عليه عمه أبو طالب 
يِني  ْمَس ِفي َميِ ما قدمه املشركون نظير ترك أمر هذه الدعوة، قال À قولته الشهيرة: «يا عماه ، لَْو َوَضـُعوا الَشّ

، وَالَْقَمَر ِفي َيَسارِي ، َعلَى َأْن َأْتُرَك َهَذا األَْمرَ ، َحَتّى ُيْظِهَرُه اللَُّه َتَعالَى َأْو َأْهِلَك ُدوَنُه»  (سيرة ابن هشام).

 ∫UNF
�« v��« W�u�d��« VO�U�_« ∫ U Î�œU�

إن من أسباب جناحه (À) فى دعوته أن جمع الله تعالى له أسباب الهداية ووسائل الرشاد، فلقد أوتى جوامع 
الكلم، وفصل اخلطاب، فعن أبى هريرة (·) أن رسول الله(À) قال : "ُبعثُت بَجوَاِمِع الَكِلم" (رواه البخارى وغيره) ولقد 
كان يعجب الصديق (·) من فصاحته (À) ويقول له : لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح 

َبِنى َربِّى َفَأَحَسـَن َتْأِديبِى» . منك، فمن أدبك ؟ قال À : « أدَّ

   w  v"  : منهجه احلكيم فى دعوة الناس وتعليمهم ما رسمه القرآن الكرمي فى قوله (À) لقد اتخذ رسول الله
  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~  }|  {   z  y  x
°» (النحل:١٢٥)، فمن حكمته (À): أنه كان ينصح أصحابه بني احلني واآلخر حتى ال يكون النصح ثقيًال 
على أنفسهم ، فعن عبد الله بن مسعود· قال: "كان النبى (À) يتخولنا* باملوعظة فى األيام كراهة السآمة علينا»، 
ومن حكمته: أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، وفى احلديث الصحيح «أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقولهم»(رواه البخارى ومسلم)، ومن حكمتهـ  أيضًاـ  (À): أنه كان يخاطب الناس بلهجاتهم، فلقد خاطب األشعريني 
بلهجتهم، فعن عاصم األشعرى قال : سمعت رسول الله (À) يقول: «ليس من امبر امصيام فى مسفر»، واملعنى 
« ليس من البر الصيام فى السفر» (رواه البخاري) ، ومن حكمته (À): أنه كان يكرر القول ثالًثا حتى يفهم عنه 
 :(À) أنه كان يسوق تعاليمه فى يسر وسهولة بعيًدا عن العسر واملشقة والعنت، قال : (À) الناس، ومن حكمته

«َيسِّـروا وال ُتعسِّـروا» (رواه النسائى وابن ماجة وأحمد) .

كما كان (À) يستخدم أسلوب الغائب إذا أراد أن يصوب خطأ حلاضر، فكان يقول : ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا» حتى ال يوقع املخطئ فى حرج، و كان (À) يستخدم أسلوب التدرج فى األوامر والنواهي مثل : 
قضية اخلمر، وقضية الربا، حيث كان ال يأمر بكل األوامر مجتمعة، وال ينهى عن كل النواهى دفعة واحدة... 
إن هذه األساليب التربوية وغيرها كثير مما امتألت به بطون كتب السنة والسيرة وهى إحدى األسباب احلقيقية 

فى جناحه (À) فى دعوته. 

* يتعهدنا باملوعظة بني وقت وآخر مخافة السآمة
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1 «كان رسول الله (À) يتصف بالكمال اخللقى» وضح ذلك، مدلًال على ما تذكر بالشواهد من حياته 

.(À)

2 على أى شيء يدل قوله (À) : « والله يا عماه لو وضعوا الشمس فى ميينى والقمر فى يسارى على أن 

أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه».

3 لقد اعترضت رسول الله (À) بعض الصعوبات فى بداية دعوته، حدد هذه الصعوبات موضًحا إياها، 

ومبيًنا كيف واجهها رسول الله (À) ؟

« لقد استخدم رسول الله (À) منهًجا حكيًما فى دعوة الناس إلى توحيد خالقهم وتعليمهم أمور دينهم»،  4

وضح ذلك مدلًال على ما تذكر ببعض الشواهد .

5 «التدرج فى األوامر والنواهى من األساليب التربوية احلكيمة التى كان لها أثرها البالغ فى تربية املسلمني 

تربية سويَّة، وفى إقناعهم بأحكام هذا الدين» ، وضح ذلك على ضوء دراستك لهذا املوضوع .

6  «لقد ُميز رسول الله (À) بصفات كانت من العوامل التى أسهمت فى جناحه فى أمر الدعوة إلى الله 

تعالى» اشرح ذلك.

 ∫ vK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©O® W�öŽË ¨W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{  7

 (   ) أ . اعتاد رسول الله (À) على استخدام أسلوب املصارحة إذا أراد أن يصوب خطأ حلاضر. 

 (   ) ب . التخطيط اجليد من عوامل جناح النبى (À) فى دعوته.        

 (   ) جـ . وحد رسول الله (À) خطابه للصغير والكبير حتى يتجنب التمييز بينهم.    

 (   ) د . االستعانة بالله تعالى من املبادئ التى اختص بها رسول (À) دون غيره من األنبياء.  

Æ pLKF� vKŽ t{dŽ« rŁ „d²�œ w� tK−Ý ¨„d²A� vMF� 5O�U²�« 5BM�« 5Ð 9

( أ ـ قال تعالى : ” َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم“. (القلم :

 ‘ óªMCG √GhQ . “¿BGô≤dG ¬≤∏N ¿Éc ” : ب ـ ُسِئلَت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن خلقه (ملسو هيلع هللا ىلص) فقالت
. OôØŸG ÜOC’G ‘ …QÉîÑdGh ,óæ°ùŸG

�U��—b��«

٤
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…UO(«Ë ÊU1ù« ≠ v�Ë_«…bŠu�«

١ ما متطلبات اإلميان بالله تعالى؟

٢ قال تعالى (¸  º  ¹  «  ¼  ½     ¾   ¿ ) (احلج:٥٤)
وضح ثمرة اإلميان التى وردت فى اآلية.

  E  D  C     B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8) ٣ قال تعالى

G  F).(سورة يونس : ٩)
أ .اكتب مرادف (النعيم)، واملراد بـ " جترى من حتتهم األنهار".

ب .العمل دليل على صدق اإلميان. وضح ذلك من خالل فهمك لآلية.

جـ .ما جزاء املؤمنني كما فهمت من اآلية؟

٤ جاء رجل إلى النبى ملسو هيلع هللا ىلص يسأله: قل لى فى اإلسالم قوًال ال أسأل عنه أحًدا بعدك. قال له ملسو هيلع هللا ىلص "قل: آمنت 

بالله ثم استقم".
أ . ما متطلبات االستقامة؟

ب . اكتب آية قرآنية تبرز جزاء املستقيمني.

جـ . ابحث فى اإلنترنت وأكمل: من األعمال التى تدل على االستقامة:

  .................................................. .١

.................................................. .٢

  .................................................. .٣

...................................................٤

∫d�Hð ,  ٥

أ .ليس الواصل باملكافئ ؟

ب .التخطيط اجليد و الشورى من عوامل جناح النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى دعوته؟

v�Ë_« …b�u�« vK� �U��—b	Ë WDA
√



…b�u�«
WO�U��«

VO??G�« Ôr??Ó?�U??�

…b�u�« ∙«b�√

: IóMƒdG É¡÷É©J ⋲àdG äGQÉ¡ŸG

إدراك العالقات- االستنباط- التصنيف- المقاومة- حل المشكالت- الحوار

بالعقيدة     ا2ســــالم   ــاء  ج

التى تدعو إلى ا2يمان با2له الواحد الذي 

ا�نفس  فى  بآياته  ووحدانيته  وجــوده  على  دل 

الغيب غير المشاهد،  إلى ا2يمان بعالم  واKفاق، وتدعو 

 ، كالمالئكة  تعالى   Nا خلق  من  �نها  ؛  المحسوس  غير  و 

، واليوم اKخر، وجاء ا2سالم كذلك  ، والنار  ، والجنة  والجن 

بشريعة واقعية لم تتجاهل واقع ا2نسان فى حياته 

يتعلق  ما  وهو  والحرام  الحالل  مجال  فى 

غالبا بشئون الفرد رجًال أو امرأة ، فلم تحرم 

ا2نسان  إليه  يحتاج  ما  ا2سالمية  الشريعة 

يضره  شيًئا  تبح  لم  ،كما  حياته  واقع  فى 

فى الواقع.

١) ا2يمان بالمالئكة

٢) ا2سراء والمعراج   (سورة ا2سراء) 

3)  صالة الكسوف والخسوف

 áeó≤ŸG

: IóMƒdG  ¢ShQO

 oI×¹ Ê√ …b???Šu???�« Ác????¼ W?????Ý«—œ b??F??Ð V??�U??D??�« s???� l??�u??²??¹
∫ WO�U²�« ∙«b¼_«

يتعرف بعض احلقائق عن املالئكة .

بعض  بها  كلف  الــتــى  املــهــام  يــوضــح 
املالئكة.

يستدل على ضرورة اإلميان باملالئكة.

حول  ــواردة  ال الشبهات  بعض  على  يرد 
املالئكة .

حادثة  من  والعظات  العبر  يستخلص 
اإلسراء واملعراج. 

صالة  مشروعية  من  العبرة  يستخلص 
الكسوف واخلسوف.
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اإلميان باملالئكة±

∫VOG�« r�U� s� WJzö*«

مما ال شك فيه أن فى عاملنا املشاهد واحملسوس آيات كثيرة 
تدل على قدرة الله املعجزة، لو تأمل اإلنسان هذه اآليات لهداه 

  p   o  n  m ):عقله املستنير إلى عظمة الله تعالى
(21 - 20 :äÉjQGòdG) ( w  v  u  ts  r  q

بالعقل،  يدرك  وال  احلواس  يقع حتت  ال  ما  كل   :VOG�«Ë

 Àوإمنا يعلم عن طريق ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله
ويشمل اإلميان بالله، ومالئكته، وكتبه، ورسله ، واليوم اآلخر 
مبا فيه، وباحلياة بعد املوت، وبالبعث فهذا كله غيب ، واإلميان 

بالغيب من صفات املؤمن قوًال وعمًال واعتقاًدا.

ولإلميان بالغيب آثار كبيرة وعظيمة تنعكس على سلوك اإلنسان 

عالـــم من عوالم الغيب، وخلق من مخلوقات اللـــه تعالى النورانية خلقهم الله مجبولني على طاعته وعبادته، 
  }  |  {     z    y  x  w  vu   t  s  r  q) :قائمـــني بوظائفهم يقول الله تعالي عنهم

~  ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦) ( األنبياء :١٩-٢٠)

ø WJzö*« s�

األهدافاإلجرائية
 ¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj
يتعرف بعض احلقائق عن املالئكة.

يوضح املقصود باملالئكة.

بعض  بها  الله  كلف  التى  املهام  يوضح 
املالئكة.

اإلميان  ضرورة  على  األدلة  بعض  يذكر 
باملالئكة.

حول  ــواردة  ال الشبهات  بعض  علي  يرد 
املالئكة ويرد عليها.

وسيرته فى احلياة فهى دافع قوى ألعمال اخلير واإلذعان والقبول والطاعة ألحكام الله وتنفيذ أوامره.
ولكن إمياننا بعظمة الله وقدرته الباهرة يزداد حني نعلم أن العالم احملسوس ليس وحده هو كل ما خلق الله 

من كائنات، وأن هناك عوالم أخرى غير مرئية لنا وال نشاهدها، هى من خلق الله كذلك ومنها املالئكة.

∫Âö�ù« q
� WJzö*« v� ”UM�« …bOI�

اإلميان بوجود املالئكة أمر نادى به جميع األنبياء واملرسلني (صلوات الله عليهم أجمعني) ولم يعرف عن 
أحد من أهل اجلاهلية قبل اإلسالم إنكاره للمالئكة.

وكان املشركون يزعمون أنهم بنات الله (تبارك وتقدس) وقد رد القرآن الكرمي عليهم هذا الزعم وبني عدم علمهم 
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معناهاالكلمة
ال يؤمن بالله الواحد .يكفر
التى أنزلت على األنبياء كالتوراة واإلجنيل.كتبه

يوم القيامة.اليوم اآلخر 

معانى المفردات

 (®   ¬    «   ª©   ¨   §¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡ (ے   بذلك 
(الزخرف: ١٩)

∫WJzö*U� ÊU1ù«

اإلميان باملالئكة هو الركن الثانى من أركان اإلميان، ومعنى ذلك وجوب التصديق اجلازم بأن لله مالئكة 
موجودين مخلوقني من نور ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

∫rN� ÊU1ù« »u�ËË WJzö*« œu�Ë W�œ√

  h  g) :وجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم ثابت بالقرآن الكرمي والسنة الصحيحة يقول الله تعالى
  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i
{  ~   ے¡  ¢  £  ¤  ¥) (البقرة :٢٨٥). فجعل الله تبارك وتعالى هذا اإلميان 

من عقيدة املؤمن.

وقول الرسول · جواًبا جلبريل حينما سأله عن اإلميان: (أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) (رواه مسلم).

جعل الرسول · اإلميان هو اإلميان مبا ذكر فى اآلية الكرمية، واإلميان باملالئكة بعد ذلك، فوجودهم ثابت 
بالكتاب والسنة وهو دليل قطعى وإنكارهم كفر بإجماع املسلمني، ألن عدم اإلميان بهم مخالفة لصريح القرآن 
والسنة ، يقول الله تعالى: (\  [      ^  _  `  g  f    e  d   c  b  a) (النساء 

:١٣٦) ، والكفر بشيء من هذه األمور املذكورة كالكفر بجميعها ألن اإلميان ال يتم إال بها جميًعا.

∫rN� ÊU1ù« »u�ËË WJzö*« œu�u� —U
�ù« s� WLJ(«

الرسل  لهؤالء  يرسل  أن  واقتضت حكمته  منهم،  للبشر رسًال  يرسل  أن   - تعالى   - الله  اقتضت حكمة 
رسال ًمن املالئكة يقومون بدور الوساطة والسفارة بينهم وبني الله يبلغونهم رساالت ربهم، ليقوم الرسل من 

    j  i  h  g  f  e   d  c) :البشر بدورهم فيبلغوا الناس ما أوحى إليهم، قال الله تعالى
t  s       r   q   p  o  n   m   l  k ) ( النحل :٢) ، أى ينزل سبحانه مالئكته بكالمه ووحيه على 

من يختارهم من خلقه.
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فهاهى حقيقة علمية نسلم بها جميًعا وهى غيب فى غيب - وغيرها كثير- لم جند منها شيًئا ومع ذلك نؤمن 
بوجودها اكتفاء بآثارها، ونقيم عليها علوًما متخصصة، ونبنى لها املعامل واملختبرات واألجهزة وهى غيب فى 

غيب بالنسبة حلواسنا، أفى ذلك شك؟

فأولى بنا أن نؤمن بعالم الغيب من املالئكة الذى أخبرنا به الله عن طريق رسوله À ، فالله (  Ï) هو الذى 
نرى آثاره فى كل حلظة وفى كل حملة عني وكل خفقة قلب وكل حلظة نتأملها فى الوجود. 

∫UNOK� œd�«Ë WJzö*« ‰u� �UN��

وجودهم  ثبت  الغيب  عالم  من  املالئكة 
والسنة  الكتاب  من  بهم  اإلميــان  ــوب  ووج
فال يجوز إنكارهم، وقد امتدح الله املؤمنني 

  2    1   0   /   . بالغيب،(-  
3  4) (البقرة:٣) ومع ذلك فقد أثار 
بعض  بالغيب  يعترفون  ال  الذين  املاديون 
الشبهات ، فقالوا إن النظرة العلمية التجريبية 
ال تعترف بالغيب كاإلميان بالله واملالئكة...
بالغيب، إن  العلم اإلميان  إذ ليس من  إلخ، 
حاله  ولسان  احملسوس،  هو  العلم  مجال 

يقول: أرنا الله نعترف به.

إن  إذ  ــع  ــواق ال يكذبها  الشبهة  ــذه  ه
غيبًيا،  أصبح  اآلن  التجريبى  العلم  نصف 
يعرف  ال  أحًدا  ولكن  باجلاذبية،  نؤمن  فنحن 
حقيقتها وال يشاهدها بالعني حتى إن نيوتن 
نفسه مكتشف اجلاذبية يقول فى خطاب إلى 

صديقه (بنتلي): 

ال  مادة  جتد  أن  مفهوم  غير  ألمر  "إنه 
حياة فيها وال إحساس تؤثر فى مادة أخرى 
وجتذبها، مع أنه ال توجد بينهما أية عالقة "  

rNOK� œd�« WN
A�«
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1 هل هناك عوالم أخرى غير مرئية خلقها الله تعالى ؟ استدل على ما تقول.

2  اذكر آية تدل على قدرة الله املعجزة فى العالم الذى تشاهده.

3  ما الغيب؟ ومب تعرفه وملاذا تؤمن به ؟

4 هل اإلميان بالرسول (À) وبالقرآن غيب ؟ وملاذا؟

5  ما أثر اإلميان بالغيب فى عقيدة املسلم ؟

∫ vK¹ U� qL
√ 6

اإلميان بالغيب من صفات املؤمن قوال و.............. و..............
7  من املالئكة ؟ وما الذى جبلوا عليه؟ دلل على ما تقول.

8  ما اعتقاد املشركني فى املالئكة، وماحكم هذا االعتقاد؟

القرآن  من  تذكر  ما  على  دلل  ذلك؟  يعنى  ماذا  اإلميان،  أركان  من  الثانى  الركن  هو  باملالئكة  اإلميان    9

والسنة.
10  ما حكم من أنكروا وجود املالئكة ؟وما الدليل الذى تستدل به على ذلك؟

11  ما احلكمة من اإلخبار بوجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم؟

12   من املوكل بالوحى من املالئكة؟ وما الدليل على ذلك؟

13  ما الصُّور؟ ومن املوكل به من املالئكة؟ وماذا يعنى النفخ؟

14  من املوكل بقبض األرواح؟ ومب سماه القرآن؟

15  من احلفظة؟وما معنى حفظهم لإلنسان؟

16  ما عالقة املالئكة بالبشر؟

17 ما شبهة من ينكر الغيب؟ وكيف ترد عليهم؟

�U��—b��«
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∫Ã«dF*«Ë ¡«d�ù« W�œU� s� …œUH��*« d
F�«Ë ”Ë—b�«

هناك أسرار كثيرة فى معجزة اإلسراء واملعراج منها:

١ ) حادثة اإلسراء واملعراج تشكل لنا معالم بارزًة على الطريق نتذكر بها املاضى ونرتب فى ضوئها ما 
يكون عليه املستقبل، ففيها ربط قضية املسجد األقصى وما حوله (فلسطني) بقضية العالم اإلسالمى، إذ 
أصبحت مكة بعد بعثة الرسول À مركز جتمع العالم اإلسالمى ووحدة أهدافه، وأن الدفاع عن املسجد 
األقصى هو دفاع عن اإلسالم نفسه يجب أن يقوم به كل مسلم فى شتى أنحاء األرض، والتفريط فى 

الدفاع عنها وحتريرها تفريط فى جنب اإلسالم.

٢ ) إن فى االقتران الزمنى بني إسرائه (À) إلى بيت املقدس والعروج به إلى السماوات السبع داللة باهرة 
على ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى، كما أن فيه داللة واضحة على العالقة الوثيقة بني 
ما بعث به عيسى بن مرمي ومحمد بن عبد الله -عليهما السالم- وعلى ما بني األنبياء من رابطة الدين 

الواحد الذى ابتعثهم الله عز وجل به.

ويؤكد ذلك األخبار  املسلمني-  اتفق جمهور  ذلك  مًعا- وعلى  بالروح واجلسد  واملعراج  ) كان اإلسراء   ٣
واآلثار الواردة فى ذلك والتى ال تقبل التأويل إلى غير ذلك، كما يدل على ذلك ما حصل ملشركى قريش 
من استعظام لذلك اخلبر، وتعجبهم وسرعة تكذيبهم للخبر، إذ لو كانت رؤيا فى املنام ملا تعجب من ذلك 
كفار قريش، فإن اإلنسان يرى فى منامه أمورًا ال حدود لها ، ثم إنه لو كان األمر كذلك ملا سألوه عن 

صفات املسجد األقصى بقصد التعجيز.

٤ ) إن هذه املعجزة تظهر لنا عظمة القدرة اإللهية فقد متت فى وقت لم يكن فيه طائرات وال صواريخ وال 
أقمار صناعية ، أما فى عصرنا احلاضر ومع تطور العلم، فقد أمكن ارتياد الفضاء ألشخاص عاديني، 

وفى ذلك العصر من احلقائق العلمية ما يعتبر أمرًا غير مألوف.

له ملكوت  الكبرى، وجتلى  اآليات   (À) الرسول  فيه  يكن اإلسراء مجرد حدث فردى بسيط رأى  لم   (  ٥
السماوات واألرض مشاهدة وإمياًنا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معاٍن 
عميقة دقيقة كثيرة وإرشادات حكيمة بعيدة املدى فقد ضمت قصة اإلسراء واملعراج ، وأعلنت السورتان 
الكرميتان اللتان نزلتا فى شأنهما وتسمى سورة اإلسراء وسورة النجم أن محمدا (À) هو نبى القبلتني 
مكة  إسرائه  وفى  التقت فى شخصه  فقد  بعده،  األجيال  إمام  و  قبله  السالم-  األنبياء-عليهم  ووارث 
بالقدس والبيت احلرام باملسجد األقصى وصلى األنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وإنسانية 

تعاليمه وصالحيتها لكل زمان ومكان.



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�«‰Ë_« vÝ«—b�« qBH�« ≥∞

VOG�« r�UŽ≠WO½U¦�« …bŠu�«

WOJ� ∫¡«d�ù« …—u�

∫…—u��« Íb� 5� ∫ ÎôË√

سورة اإلسراء مكية- أي أنها عنيت بتنقية العقيدة من كل ما يشوبها من 
شرك وانحراف عن الطريق املستقيم- إال اآليات ٢٦، ٣٢، ٣٣، ٥٧ واآليات 
من ٧٣ – ٨٠ فهي مدنية، وترتيبها في النزول كما ذكر السيوطي التاسعة 

واألربعون وقد نزلت بعد سورة القصص، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية.

À وهي اإلسراء  للرسول  الكبرى  املعجزة  بذكر  السورة  وقد استهلت 
واملعراج، اإلسراء بعبده محمدÀ من املسجد احلرام مبكة إلى املسجد األقصى 
بفلسطني، ثم العروج به À من املسجد األقصى إلى السموات العال، حيث 
الله  آتاه  الذي  الكتاب  عن  احلديث  إلى  اآليات  انتقلت  ثم  املنتهى.  سدرة 
موسى -عليه السالم- هداية لقومه. وعن قضاء الله في بني إسرائيل، ثم 
بّني سبحانه أن القرآن أنزله الله على نبيه - صلي الله عليه وسلم - ليهدي 
به الناس إلى الطريق املستقيم واألقوم، ويبشر املؤمنني باألجر الكبير، ثم 

انتقلت اآليات إلى قضية احلساب، فكل إنسان مسئول عن عمله.

الترف  عاقبة  أن  وهي  في خلقه  الله  السورة سنة من سنن  تسوق  ثم 
ومن   ، جهنم  إلى  فمصيره  الدنيا  يريد  من  وأن  والهالك،  الدمار  والفسوق 
يطلب اآلخرة فمستقره في اجلنة، ثم أشار سبحانه إلى أن اإلنسان املؤمن 
يسعى إلى اآلخرة ويظفر برضا الله – كما اشتملت اآليات التي بني أيدينا 
على أوامر ونواٍه تعود في مضمونها على اإلنسان باخلير، مثل: بر الوالدين 
واإلحسان إليهما، واإلنفاق على ذوي القربى، وعدم قتل األوالد خشية الفقر، 

وعدم االقتراب من دواعي الزنا والقتل بوصفهما كبيرتني من الكبائر.
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ن يشوبها ا ل

©≤≤≠±® kH(«Ë …Ëö��«
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معناهاالكلمة

أنزه الله تنزيًها وتعجًبا من قدرته.!

أى نقل عبده محمًدا ليًال من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى.  #  $

لنطلعه علي عجائب قدرتنا ومخلوقاتنا./  21  

P.أوحينا وأعلمنا

Z.أى تستكبرن

   lk  j  i.ترددوا بني دوركم يعيثون فيها ويقتلون

t  s  r .أى نصرناكم

{     z.أكثر عدًدا وقوة

ª  ©.وقت عقوبتكم علي املرة الثانية من مرتى إفسادكم فى األرض

ليدمرو ويخرِّبوا.´

فرشًا، و سجًنا حاصرًا ال تخرجون عنه.-

R.متسرًعا مني طلب كل ما يقع في قلبه

  q  p.ألزمناه نتائج عمله

يدخلها مبغوًضا مطروًدا من رحمة الله. 0 1  2

z   y  x  w  .ال تقل لهما قوًال فيه تضجر أو ضيق

ال تكن بخيًال مقتًرا على نفسك وعلى غيرك..  /  0  1  2    3

ال تسرف كل اإلسراف بل كن معتدًال متوسًطا.4    5   6  7  

فتقعد مذموًمامن الناس نادًما مغموًما لضياع أموالك.8  9  :  

معانى المفردات والتراكيب

©s�b�«u�« d�® ≤μ – ≤≥ s� 	U�ü« ∫dO�H��« ≠U ÎO�U�
   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g ® :قال الله تعالى

z   y  x  w  v  }  |  {  ~  ے   ¡© 
يأمر الله تعالى بعبادته وحده ال شريك له، والقضاء هنا مبعنى األمر أي ”وصى“. ثم قرن أمر عبادته 
ُيسمعوا  أن  األبناء من  وتعالى  كما حذر سبحانه   “n  m” فقال:  الوالدين،  ببر  وتعالى  سبحانه 
الوالدين قوًال سيًئا حتى ولو على سبيل التأفف، وهو أدنى مراتب القول السيئ، كما ال يجوز نهر الوالدين، وإذا 



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�«‰Ë_« vÝ«—b�« qBH�« ≥¥

VOG�« r�UŽ≠WO½U¦�« …bŠu�«

كان الله تعالى قد نهىاألبناء عن القول القبيح والفعل القبيح، فإنه - سبحانه - أمرهم بالقول احلسن والفعل 
احلسن و املعاملة الطيبة فقال : ”{  ~  ے   ¡“ أي ليًنا طيًبا في أدب وتوقير، بأن يقول لهما: يا 

أبي – يا أبتاه، يا أمي – يا أماه وال يدعوهما بأسمائهما فإنه من اجلفاء.
” £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬          ®   ¯“أمرٌ من الله عز وجل لألبناء أن 
يتواضعوا لآلباء بأن تخفض – أيها االبن – لهما جناحك الذليل من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما 
وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما باألمس، ثم ادع الله لهما بالرحمة الباقية، واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صغرك، وتربيتهما لك. فعن النبي À قال: ”ِرضَـا اللَّه ِفي ِرضَـا الَواِلَدين وُسْخُطُه ِفي 
ُسْخُطُهَما“ وفي حديث رواه أنس أن الرسول À ”صعد املنبر فقال: آمني آمني آمني ، قيل يا رسول الله: عالم 

َة“ أمنت؟ قال: ... َرِغَم َأنفُ َرُجٍل َأْدَرَك َواِلَديِه َأْو َأحَدُهَما ِفلَم ُيدِخَاله اَجلنَّ
َنِّة ُيوَجُد ريُحها ِمْن َمسِيَرِة َألِْف َعاٍم و َال َيِجُد ريَحها  وعنه À أنه قال: ”إَيّاُكْم َوُعُقوَق الْوَاِلَدْيِن َفِإَنّ اْجلَ
ا الِْكْبِرَياُء ِللَِّه َرِبّ الَْعاَملَِني“ ما أحوج أبناءنا إلى  َ َعاقٌّ َوَال َقاِطُع َرِحٍم َوَال َشْيٌخ َزاٍن َوَال جارٍّ إَزاَرُه ُخَيَالَء . إَمنّ

تطبيق معاني هذه اآليات وتلك األحاديث في حياتهم! 
”±  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²   «  ¼  ½      ¾“ أي أن الله سبحانه أعلم مبا 
في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين وإكرامهما وخدمتهما، قاصدين الصالح والبر عما فرط منكم حال 

الغضب، أو فيما ال يخلو البشر منه شيء يسير يؤذي الوالدين، والله يغفر للتوابني ذنوبهم.
©≥∞≠≤∂ s� ‚UH�ù« v� ‰«b��ô«®

  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À”
Ô  Ó  Ò“ األمر هنا يؤكد العطف والرحمة من الله تعالى على عبده، ثم من عباده األغنياء على 
عباده الفقراء. بأن يعطوا ذوي القربى حقهم من الزكاة املفروضة والصدقات املسنونة، كما نهانا سبحانه عن 
إنفاق املال فيما ال ينبغي، ومراد الله من ذلك أن ينفق ويحسن إلى القرابة وصلة األرحام إن كانوا محارم فقراء، 
على أال يخالط هذا اإلنفاق تبذير يجعل هذا املبذر مثل الشيطان، فالله قد أمر باإلنفاق ونهى عن اإلسراف كما 
في قوله في حق عباد الرحمن: ”والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا“ ففي ذلك تنفير من اإلسراف والتبذير، 

ألن ذلك من عمل الشيطان الذي أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، وأقبل على معصيته.
أمرناك  ومن  أقاربك  سألك  إذا  ,“أي     +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   !”
بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لقصر النفقة ”  (  *   +   ,“ أي ادع لهم دعاء فيه يسر 

ولني، كقولك: رزقنا الله وإياكم من فضله.
الشح  عن  نهى  اآلية  “في    :  9  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .  ”
والبخل وأمر باالقتصاد في العيش، كما أنها تنهانا عن اإلسراف حني تعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك 
”فتقعد ملوًما محسوًرا“ ما أشد حاجتنا إلى متثل اآلية والعمل مبا جاء فيها من قيم تسهم في تقدم الوطن! 
”>  =  <  ?    @  H  G   F           E     D  CB  A“ الله جل في عاله هو الرزاق ذو القوة املتني، 
يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وفي ذلك حكمة ال يعلمها إال هو، فقد يكون الغنى استدراًجا والفقر عقوبة، 
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   v   u   t   s    r   q   p   o   n    m   lk   j   i   h     g   f   e   d”
z   y  xw     } “ فقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق شرعي، قال رسول الله À : ”َال َيِحُلّ 
ُب  ِيّ ًدا رَسُوُل اللِه ِإَالّ ِبِإْحَدى َثَالٍث : الَثّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم»، َوِفي ِرَواَيٍة: «َيْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإَالّ اللَه، وََأَنّ ُمَحَمّ
اِرُك ِلِديِنِه اْملَُفاِرُق ِلْلَجَماَعِة“ رواه مسلم وأحمد وابن ماجة والترمذي. وفي السنن  ْفِس، َوالَتّ ْفُس ِبالَنّ الَزّاِني، َوالَنّ
”لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس”، وعلى ذلك فإن من يقتلون ويرهبون الناس، فقد خرجوا من عباءة 
الدين والدين منهم براء. ومن قتل مظلوًما لم يرتكب إحدى الثالث فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه يقتص له، 

وعلى الولي أال يسرف في القتل.
وفي اآلية حتذير وإرشاد إلى عدم اللجوء إلى القتل، ألنه أعظم الكبائر وكما جاء في احلديث عن عقوبة 
اِر، َقاَل: َفُقْلُت، َأوْ ِقيَل: َيا َرُسوَل اللِه، َهَذا اْلَقاِتُل، َفَما بَاُل اْملَْقُتوِل؟ َقاَل:  القتل: ”اْلَقاِتُل َواْملَْقُتوُل ِفي الَنّ

ِإَنُّه َقْد َأَراَد َقْتَل َصاِحِبِه“. رواه البخاري ومسلم.
ونستفيد من ذلك أننا يجب أن نبتعد عن دواعي القتل، كما ابتعدنا عن دواعي الزنا. لنعيش في أمن وإميان 

وسالمة وإسالم في مجتمع يسوده احلب وتنتفي الكراهية بني أفراده.
 	U�x� v�UL�ù« vMF*« ∫ ÎU��U�

ينزه الله تعالى نفسه املقدسة ويعظمها ألن له األفعال العظيمة واملنن الوفيرة التي من جملتها أن { َأْسَرى 
َراِم } الذي هو أجل املساجد على اإلطالق { ِإلَى اْملَْسِجِد اْألَْقَصى } الذي  ِبَعْبِدِه } ورسوله À  { ِمَن اْملَْسِجِد اْحلَ

هو من املساجد ذات املكانة اجلليلة.
وكان اإلسراء واملعراج  في ليلة واحدة ، وفى جزء منها رأى فيهما من آيات ربه ما ازداد به هدى وبصيرة 
وثباتا وفرقاًنا، ورأى اجلنة والنار، واألنبياء على مراتبهم وفرض الله خمسني صالة فى اليوم والليلة ، فأشار 

عليه سيدنا موسى Ÿ أن يراجع ربه ليخففها ، فصارت خمسا بالفعل، وخمسني باألجر والثواب.
كثيرًا ما يقرن البارئ ـ سبحانه ـ بني نبوة محمد À ونبوة موسىŸ وبني كتابيهما وشريعتيهما ألن 
كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر املؤمنني ، ولذا حتدثت 
اآليات (٢-٨) عن سيدنا موسى Ÿ وقومه من بنى إسرائيل ، ثم يخبرنا الله عن شرف القرآن وجالله فى 

اآليتني (٩-١٠) ثم تناولت السورة موضوعات متعددة، منها:
 √ احلكمة من خلق الليل والنهار.

 √العدل فى حساب الله لعباده.
 √أسباب إهالك القرى.

 √أصناف الناس من حيث طلب الدنيا واآلخرة.
 √اإلحسان إلى الوالدين.
 √اإلنفاق فى سبيل الله.

 √عدم االقتراب من الفواحش والكبائر، مثل: الزنا ، والقتل.
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1 ما املقصود بكل من : "اإلسراء ، املعراج" ؟

2 ما احلكمة من معجزة اإلسراء واملعراج؟

3 متى فرضت الصلوات اخلمس؟ وكيف فرضت؟ 

4 هل كان اإلسراء واملعراج باجلسد أم بالروح أم بهما معا؟ ومتى كان ذلك .

  ∫wðQ¹ U* qKŽ  5

حزن الرسول (À) حزًنا شديًدا على فقدان زوجه خديجة (رضى الله عنها) وعمه أبى طالب.

6  كيف استقبل املشركون نبأ معجزة اإلسراء واملعراج؟ ومن الذى صدقه؟ 

7   كيف نأخذ الداللة من معجزة اإلسراء واملعراج على مكانة وقدسية املسجد األقصى عند الله؟

8 اكتب ثالثة أسطر تذكر الناس مبعجزة اإلسراء واملعراج وحتثهم على االحتاد وعدم التفرق حتى نستعيد 

القدس واملسجد األقصى.  

9 ما احلكمة من حترمي الزنا وقتل النفس؟ وما أثر جتنب هذه احملرمات على املجتمع املسلم؟

10 ما واجب املسلم نحو والديه؟ وملاذا أقرن الله طاعتهما بعبادته سبحانه وتعالى؟

øWKŠd�« v� UNOKŽ ‰b¹ Èc�« U�ËøÃ«dF*«Ë ¡«dÝù« WKŠ— s� —u�_« Ác¼ Z²M²�ð nO
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أ. معجزة اإلسراء واملعراج تدل على ما أسبغه الله على القدس وعلى املسجد األقصى من اجلالل واملجد.

واملسلمني  عامة  الناس  وعند  ومالئكته  الله  عند  رفيعة  منزلة  اإلسالم  فى  األقصى  واملسجد  للقدس  ب. 
خاصة.

الفلسطنيني فى أرضهم  لتؤكد حق  القوى اإلنسانية الشريفة  الدولية وكل  جـ. إن احلق اإللهى والشرعية 
وديارهم.

�U��—b��«
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األهدافاإلجرائية

احلكمة من مشروعية صالة الكسوف واخلسوف:
هى االلتجاء إلى الله عند كل آية تقع فى الكون بالصالة أو 
الدعاء أو الذكر أو تالوة القرآن ليدركنا الله بواسع رحمته، فهو 
سبحانه وتعالى يكشف ما نزل بالعباد كى يتعظوا ويعتبروا، 
وليعلم من يعبدهما أنهما مخلوقان حتت قهر الله تعالى ورحمته، 
وكان النبى ¸ إذا حزبه أمر(اشتد به) فزع إلى الصالة، ألى 
آية تقع فى الكون من اآليات املخوفة كالكسوف والزالزل والظلمة 
والبراكني وموت املقربني لينزل الله السكينة والطمأنينة ويذهب 

الفزع واخلوف والهلع عن الناس أجمعني.

للفت نظر اإلنسان املؤمن إلى قدرة الله وعظمته وإحكامه 
لكن  الله،  آيات  آيتان عظيمتان من  والقمر  فالشمس  في خلقه، 
أغلب الناس ال يلتفتون إليهما بحكم األلفة لهما والتعود عليهما، 
فجاءت ظاهرتا الكسوف واخلسوف لكسر هذه األلفة وهذا التعود، 

صالة الكسوف واخلسوف≤

دقيق  لنظام  طبًقا  الكون  هذا  فى  والقمر  الشمس  تسبح 
منذ خلقهما الله تعالى ولم نتعرف دقائق هذا النظام احملكم إال 
حديثا، حيث تبني أن حركة الشمس الظاهرية حول األرض وحركة 
القمر حول األرض تتم فى مدارات فلكية طبقا لقوانني اجلاذبية 

   S  R ):وهى حسابات فى غاية الدقة، يقول الله تعالى
والشمس  دقيق.  بتدبير  أى جتريان   ،  (٥: (الرحمن   (T
والقمر آيتان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته فى جعل 
سيرهما بحسبان فكسوفهما أو خسوفهما خروج عن املألوف ، 
مما يكون له تأثير فى النفوس، ولذلك أمر النبى ¸ فى حالة 

خسوفهما بالصالة والدعاء والذكر.
 إن املؤمن يحصل له فى هذه احلال من اخلشوع واملراقبة لله 

واخلوف من مقامه ما اليحصل مثله فى غيرها.

 ¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj
: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj

يتعرف معنى اخلسوف والكسوف. 
الكسوف  صـــالة  ــن  م الــعــبــرة  يــتــعــرف 

واخلسوف .
يتعرف صالة الكسوف واخلسوف ووقته.

هذه  مثل  فى  فعله  يستحب  ما  يتعرف 
اآليات وغيره.

اخلسوف  فى  الله  قــدرة  دالئــل  يستنتج 
والكسوف.

الكسوف  مشروعية  من  احلكمة  يستنبط 
واخلسوف.

الشمس  إن   "  ¸ النىب  قــال 
ال  اهللا  آيــات  من  آيتان  والقمر 
حلياته  وال  أحد  ملوت  ينكسفان 
اهللا حىت  فادعوا  رأيتموهما  فإذا 

تنجلي" 
(رواه البخارى ومسلم)
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ولتذكير اإلنسان بقدرة الله وبديع صنعه، وقد شرع اإلسالم صالتى الكسوف واخلسوف للخروج بالعقل املسلم من 
حدود الظاهرة إلى رحاب قدرة رب الظاهرة، ولبثِّ الطمأنينة في القلوب، وإثارة التأمل في العقول.

معىن الكسوف واخلسوف:
والكسوف: هو  للقمر،  للشمس واخلسوف  الكسوف  أن  ولكن اشتهر  واحد،  الكسوف شيء  و  اخلسوف 
القمر أو نقصه،أى  احتجاب الشمس وذهاب ضوئها، وهذا تغير إلى سواد، واخلسوف: معناه ذهاب ضوء 

يذهب ضوؤه كله أو بعضه.

حكم صالة الكسوف واخلسوف ووقتها: 
صالة الكسوف سنة مؤكدة فى حق الرجال والنساء ألن النبى(¸) فعلها وأمر بها، فعن املغيرة بن شعبة 
· قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت ملوت إبراهيم، 
ْمَس َوالَْقَمَر آَيَتاِن  فقال النبى(¸) (الَشّ
ِمْن آَياِت اللَِّه ال َيْخِسَفاِن ِملَْوِت َأَحٍد َوال 
َياِتِه َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اللََّه حتى  ِحلَ

تنجلى) (رواه البخارى ومسلم)
فى  الكسوف  ظهور  من  الصالة  ووقت 
التجلي،  إلى  القمر  أو  الشمس  أحدهما 
وإن وقع الكسوف فى آخر النهار يجوز أن 
تصلى صالة الكسوف أو تستبدل  بذكر الله 

واالستغفار والتضرع والدعاء والصدقة.
ما يستحب فعله فى الكسوف واخلسوف:

ْمُس َواْلَقَمُر  يستحب اإلكثار من الذكر والتكبير واالستغفار والدعاء والصدقة والبر والصالة ، لقوله ¸ : (الَشّ
ُقوا) (رواه  وا َوَتَصَدّ ُروا َوَصُلّ َه َوَكِبّ ِه ال َينْخِسَفاِن ِملَْوِت َأَحٍد َوال ِحلََياِتِه َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا الَلّ آَيَتاِن ِمْن آَياِت الَلّ
البخارى)، وعن أبى بكر · قال: ( كنا عند النبى ¸ فانكسفت الشمس فقام النبى ¸ يجر رداءه حتى دخل 

املسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتني حتى اجنلت الشمس).  (رواه البخارى والنسائى)
كيفية صالة الكسوف واخلسوف:

أن يجتمع الناس فى املسجد بال أذان وال إقامة، وال بأس أن ينادى لها بلفظ (الصالة جامعة)، فيصلى 
بهم اإلمام ركعتني فى كل ركعة ركوعان وقيامان مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود ، و إذا انتهى 

الكسوف أثناء الصالة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة (السنة) العادية أى ركعتني فقط.
وليس فى صالة الكسوف خطبة مأثورة عن النبىÀ وإمنا لإلمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو 

حسن لقول عائشة (رضى الله عنها) : 

معناهاالكلمة

ابن النبى (¸) من مارية القبطيةإبراهيم

الدالتان على وحدانيته وقدرتهمن آيات الله

أى الشمس أو القمرفإذا رأيتموهما

تنجلي
يذهب عنهما السواد أو النقص بالصالة 

والصدقة والذكر وااللتجاء إلى الله

معانى المفردات
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َر ، َفاْقَتَرَأ  اَس  َوَراَءُه ، َفَكَبّ À َفَخَرَج ِإلَى املسِجِد َفَصَفّ الَنّ ِبِيِّ ْمُس ِفي َحَياِة الَنَّ  « َخَسَفت الَشّ
ُه ِملَْن َحِمَدُه. َفَقاَم َولَْم  َر َفَرَكَع ُرُكوًعا َطوِيًال ، ُثَمّ َقاَل : َسِمَع الَلّ ِه À ِقَراَءًة َطِويَلًة ، ُثَمّ َكَبّ َرُسوُل الَلّ
َر َوَرَكَع ُرُكوًعا َطِويًال ، َوُهَو َأْدَنى  َيْسُجْد ، َوَقَرَأ ِقَراَءًة َطِويَلًة ، ِهَي َأْدَنى ِمْن اْلِقَراَءِة اْألُولَى . ُثَمّ َكَبّ
ُه ِملَْن َحِمَدُه َربََّنا َولََك اْحلَْمُد. ُثَمّ َسَجَد ، ُثَمّ َقاَل ِفي الَرّْكَعِة  َوِّل . ُثَمّ َقاَل : َسِمَع الَلّ ِمْن الُرُّكوِع اْألَ
ِه َال  اْألخرَى ِمْثَل َذِلَك . َفاْسَتْكَمَل َأْربََع َركَعاٍت ، ِفي َأْربَِع َسجَداٍت «َقاَل ُهَما آَيَتاِن ِمْن آَياتِ الَلّ

(رواه مسلم). َالِة )   َينْخِسَفاِن ِملَْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياِتِه َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفاْفَزُعوا ِإلَى الَصّ

اجلهر باخلسوف واإلسرار بالكسوف:
عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: (جهر النبى (¸) 
فى صالة اخلسوف بقراءته). (رواه البخارى)، وعن سمرة  ·  
قال : (صلى بنا النبى (¸) فى كسوف ال نسمع له صوًتا) 

(رواه أصحاب السنن)

ليلية  ففى احلديث األول  اجلهر بصالة اخلسوف ألنها 
بصالة  ــرار  اإلس الثانى  احلديث  وفــى  اجلهر  محل  والليل 
فى  فاجلهر  اإلســرار،  محل  والنهار  نهارية  ألنها  الكسوف 

اخلسوف واإلسرار فى الكسوف مندوب.

1  ما معنى كسوف الشمس وخسوف القمر؟

2 الشمس والقمر يجريان بتدبير دقيق. اذكر اآلية التى تدل على ذلك.

3 ملاذا شرع الله تعالى الطهارة ؟ وما مظاهر التيسير فيها ؟

4  ما احلكمة من مشروعية صالة الكسوف واخلسوف؟

5 ما حكم صالة الكسوف واخلسوف، وما وقتها؟

6  ماذا تفعل لو نزلت بك شدة أو شىء تكرهه؟

7 ملاذا يلجأ اإلنسان إلى الله فى وقت الفزع واخلوف والقلق؟

8   ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ 

9 ابحث فى اإلنترنت عن آراء بعض علماء الفلك فى اخلسوف والكسوف.

؟ الق ف خ

�U��—b��«
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∫qKŽ 10

أمر النبى (¸) بالصالة عند حدوث الكسوف أو اخلسوف.

∫wK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©×® W�öŽË W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√  ©√® W�öŽ l{ 11

( صالة الكسوف واخلسوف سنة للرجال والنساء.    (  ١ .
(  ) تصلى صالة الكسوف اخلسوف فى أى وقت.     ٢ .
(  ) ينادى لصالة الكسوف واخلسوف لتصلى جماعة.     ٣ .
(  ) يجوز صالة الكسوف واخلسوف منفرًدا.      ٤ .

12 قال الله تعالى: (T   S  R) (سورة الرحمن:٥)

∫W1dJ�« W¹ü« vMF� v� qšb¹ U� WOðü« qL'« s� d²š«
الشمس أهم جنم لسكان األرض ألنهم يعيشون على ضوئها وحرارتها وجاذبيتها. أ. 

جاذبية الشمس وجاذبية القمر لألرض لهما حسابهما فى توازن وضعهما. ب. 
لوال الشمس ما زالت الظلمة. جـ. 

حركة الشمس والقمر بحساب ال يتغير. د. 
القمر له أثر قوى فى حياة الناس. هـ. 

©X½d²½ù«® WO�Ëb�« U�uKF*« WJ³AÐ sF²Ý« 13

 ملاذا كان للقمر أثر قوى فى حياة الناس؟
أ. ألنه العامل األهم فى حركة املد واجلزر فى البحار.

ألن القمر يسير فى حركته  بحساب ال يتغير. ب. 
ألن جاذبية القمر لألرض لها حسابها فى توازن وضع األرض. جـ. 
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 ∫ ÊU1ù« sŽ q¾ ÔÝ ULMOŠ ©¸® tK�« ‰uÝ— ‰U� ∫Y¹b(« WOIÐ V²
« ١
................................................................................................................................................

∫vK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©×® W�öŽË W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©√® W�öŽ l{ ٢
(  ) أ. الغيب كل ما يقع حتت احلواس وال يدرك بالعقل.    
(  ) ب. الكسوف للشمس واخلسوف للقمر.      
(  ) جـ. وقت صالة الكسوف واخلسوف من ظهوره إلى انتهائه.   
(  ) د . اإلسراء هو السير نهار من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى.  

٣ استعن مبعجم ألفاظ القرآن ثم دوِّن كم مرة وردت كلمة املالئكة فى املصحف.

٤ ابحث فى املكتبة واإلنترنت عن أسباب رحلتىاإلسراء واملعراج وأوجه اإلعجاز فيهما.

٥ يقول رسول الله (ملسو هيلع هللا ىلص)  (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله حتى تنجلى).

ملاذا أمرنا النبى (ملسو هيلع هللا ىلص) بالدعاء عند مشاهدة الكسوف أو اخلسوف؟
(آيتان - تنجلى) ادخل كل كلمة فى جملة توضح معناها.

ما الذى يرشدنا إليه احلديث؟

٦ اذهب إلى مكتبة املدرسة وابحث فى أحد كتب التفسير عن تفسير اآلية رقم (٢) من سورة النحل وتدبر 
معناها، ثم دونه وبني عالقته بوجوب اإلميان باملالئكة.

WO
U��« …b�u�« vK� �U��—b	Ë WDA
√



…b�u�«
W��U��«

ÕU�M�«Ë jOD	
�«

…b�u�« ∙«b�√

: IóMƒdG É¡÷É©J ⋲àdG äGQÉ¡ŸG

إدراك العالقات- االستنباط- التصنيف-  حل المشكالت- الحوار

هذا  فى  ا2نــســان   Nا استخلف 

ينجح  وحــتــى   ، بعمارته  وأمـــره  الــكــون 

ا2نسان فى هذه المهمة فإن عليه أن يخطط 

لحياته على هذه ا�رض.

وقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية 

للتخطيط  النماذج  من  بالعديد 

السليم، وعلى المسلم أن يتعلم 

هذه الدروس ليستقى منها العبر 

والعظات.

١) ا2يمان بالقرآن الكريم.

٢) صالة الجماعة.

٣) التخطيط للهجرة.

 áeó≤ŸG

: IóMƒdG  ¢ShQO

 oI×¹ Ê√Ê√ …b???ŠŠu?u ??�« ÁÁccc???¼ WW??????Ý«——œœ b?b?FF????ÐÐ VVVVVVVVV????��U�U�����U??????D?D?DD??�?�?�« ssssss?????�?�?�  l?l??��u?u??²?²??¹¹¹
∫∫ WOWOWOO�U�U²���««« ∙∙«∙«∙∙ b¼b¼b¼__«_«

يتعرف أهم خصائص القرآن الكرمي.

يتعرف أحكام صالة اجلماعة.

يتعرف كيف خطط النبى À للهجرة.

زمان  لكل  ــقــرآن صــالــح  ال ــأن  ب يــؤمــن 
ومكان.

يلتزم صالة اجلماعة.

يستنتج بعض الدروس فى التخطيط من 
.(À)خالل هجرة الرسول

الــــواردة  ـــث  واألحـــادي اآليــــات  يحفظ 
بالوحدة.



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�«‰Ë_« vÝ«—b�« qBH�« ¥¥

 ÕU−M�«Ë jOD�²�« ≠W¦�U¦�« …bŠu�«

±

القرآن الكرمي هو دستور األمة اإلسالمية، فهو حافظ لها 
ومنظم لشئونها ومجدد حلركتها على مر الزمان، وهو للحياة 
كالشمس للدنيا تتجدد بها الزروع والثمار واحلياة ولن تستقيم 

احلياة بدونه.

والقرآن الكرمي هو خطاب الله فينا ليس مختصًـا بجيل من 
األجيال، وإمنا هو صالح لإلنسان، فقد قال الله تعالى:("¤  

¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬   ) (الفرقان:١)

فاألمة اإلسالمية أفراًدا وجماعات ومؤسسات ودوًال إمنا 
هى بالقرآن ولن تكون بغيره، والقرآن الكرمي يهدى للتى هى 
أقوم فى كل شأن، فال غنى لإلنسانية عنه فى ضميرها وتفكيرها 

أو روابطها أو معرفتها بحكمة خالقها.

والقرآن الكرمي بسوره وآياته فيه ترابط ينأى عن شذوذ 
املعانى ، وعن احلشو املرهق لأللسنة والعقول، فهو كلٌّ متماسك، 

وفى ذلك آيات ألولى األلباب.

 ∫ Ê¬dI�« n�dF�
القرآن الكرمي هو كالم الله املعجز، املنزل على خامت األنبياء 
فى  املكتوب  السالم،  عليه  جبريل  األمني  بواسطة  واملرسلني، 
املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته، واملتحدى بأقصر 

سورة منه، املبدوء بسورة الفاحتة، واملختتم بسورة الناس.
ثَنا أنٌس عن أبي موسَى عن النبى À قال: ” َمَثُل الذي َيقَرُأ  حدَّ
ٌب، والَّذي ال يقرُأ القرآَن  ِة َطعُمها طيٌب وريُحها طيِّ القرآَن كاُألْتُرجَّ
ٌب وال ِريَح لها، َوَمَثُل الَفاِجِر الَّذى يقرأ الُقرآَن  مَرِة طْعُمها َطيِّ َّ كال
ٌب وطْعُمِها ُمرٌّ، وَمَثَل الَفاِجِر الَِّذي ال يْقَرُأ  كمثِل الرَّيَحاَنِة ريُحها َطيِّ

(رواه البخاري ) الُقراَن كمثِل احلْنَظَلِة طْعُمها مرٌّ وال ريَح لَها“ 

األهدافاإلجرائية
 ¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj
يتعرف املقصود بالقرآن الكرمي.

يحدد مقاصد القرآن الكرمي. 

شموله  يفيد  ما  الكرمي  القرآن  من  يكتب 
للعقيدة.

القرآن  صالحية  على  األدلة  بعض  يذكر 
الكرمي لكل زمان ومكان.

يوضح مدى الترابط فى النص القرآنى.

يتلو القرآن الكرمي تالوة صحيحة.

اإلميان بالقرآن الكرمي
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ÆtK�« Âö! u" Ê¬dI�« Ê√ vK� W�œ_«

القرآن الكرمي كالم الله أنزله على خير خلقه، محمد (À)، واإلميان به واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو 
كتاب الله الذى ضمن سبحانه وتعالى سالمته من النقص والزيادة ومن التبديل والتغيير، وهو باق حتى يرفعه 

الله إليه عند آخر أجل هذه احلياة ، واألدلة على أنه كالم الله منها العقلية والنقلية.

قـــــولـــــه 
تعالي:« ¡  ¢  £  

  ¨   §   ¦    ¥   ¤
   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¯ ® « ª

» (يوسف :٣) °±  °°

١
 

قول النبى (·) : 
ومثله  الكتاب  أوتيت  إنى  (أال 

معه).
 (رواه البخاري).

٢

التشريعية والقانونية –  التاريخية –  ١. اشتمال القرآن الكرمي على العلوم املختلفة (الكونية – 
احلربية والسياسية) وذلك على الرغم من نزوله على نبى أمي.

٢. حتدى الله اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله بقوله تعالى: ”,   -  .  /  0  1
2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;     >  =  <“ اإلسراء (٨٨) 

/

نقص  وال  زيادة  بال  أخبر  ما  طبق  بعضها  ظهر  والتى  العديدة  الغيب  أخبار  على  اشتماله   .٣
 (   ¨§    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   | تعالى:(}   قــال 

(الروم:١-٣)

 WOKIF�« W�œ_« 

وعلى هذا فإن القرآن الكرمي هو الكالم الذى ال جتوز نسبته لغير الله، ألن لفظه ومعناه من عند الله سبحانه 
وتعالى.

WOKIM�« W�œ_«

ال اشتمال .١
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∫ Ê¬dI�« ‰Ëe� bUI�

به أمة مؤمنة  ليربى   ، الله (·) منجًما أى:مفّرًقا  القرآن على قلب رسول  تبارك وتعالى هذا  الله  أنزل 
بالله وبرسوله، ملتزمة بأحكام اإلسالم موحدة فى عقيدتها، وليقيم به دولة ربانية عاملية تستوعب جميع األلوان 

واألجناس.
وتدور مقاصد القرآن الكرمي حول أمور ثالثة:

¥ÓNC’G

الــنــفــس وكبح  تــهــذيــب  وهـــى   
بلوغ  على  والــعــمــل  جماحها 
الرقى  مــعــارج  أرقـــى  النفس 

اخللقى والديني.

≤ Ió«≤©dG

تعالى  الله  توحيد  وهــى   
أدران  من  النفس  وتطهير 
ــل  ــه ـــــن اجل ــــشــــرك وم ال

والضالل.

±≈gGƒædGh ôeGhC’G

كتابه  فى  تعالى  الله  بينه  ما  وهى 
من أوامر ونواٍه، وما بينه من أصول 

  @   ?   ) تعالى قــال  ونظم 
(النحل   (D   C   B   A

.(٨٩

≥

∫Ê¬dI�« 	U�u�#�
القرآن الكرمي كتاب هداية، وهدايته تتناول كل ما ُيصلح اإلنسان فى عاجله وآجله، وفى دنياه وآخرته، وفى 

عقيدته وشريعته، وفى شئونه الفردية واجلماعية ومن تلك احملتويات.

األحكام املتعلقة بالعقيدة: وعلى رأسها اإلميان بالله وكتبه، ومالئكته ورسوله واليوم اآلخر والقدر.  .١

األحكام املتعلقة بأفعال املكلفني: وهى األحكام الشرعية العملية التى اشتمل عليها القرآن الكرمي والتى   .٢
تدخل فى اختصاص علم الفقه، وهى تنقسم إلى نوعني:

العبادات: كالصالة والزكاة والصوم واحلج. أ ) 

املعامالت : كاملعامالت املالية، وأحكام األسرة، والقضاء والتشريع واجلنائز... إلخ. ب ) 

 (U   T   S   R   Q   P) تعالى:   قــال  شــىء،  كل  الكرمي  القرآن  فى  وجــل  عز  الله  أودع  وقــد 
(األنعام:٣٨).

وقال النبى (· ): ” ِكَتاُب الَّلِه ِفيِه َنبُأ َما َقبلَُكم وَخَبُر َما بْعَدُكم...“ (رواه الترمذى).

 ∫ t�U�¬Ë Ê¬dI�« —u� j�«d�

U�ü« W	 �u�K— ∫  إن من إعجاز القرآن الكرمي الترابط بني آياته حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة �UM� ©±

املعاني، منتظمة املباني.
≥© �U�¬ VO�d	 Á—u�Ë Ê¬dI�«∫   يقول عثمان · ”كان رسول الله (À) تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان 
إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضع هذه اآليات فى السورة التى يذكر فيها 

.(À) كذا وكذا) فترتيب آيات القرآن وسوره بتوقيف من النبى
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∫Ê¬dI�« qzUC�
وردت آثار متعددة من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة فى فضائل القرآن الكرمي (تعليًما وتعلًما 

  Ä  Ã  Â  Á   À           ¿  ¾  ½  ¼) :وقراءة وترتيًال وحفًظا وتدبًرا واستماًعا) ، قال تعالي
Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å) (فاطر : ٢٩)،  ودعا سبحانه وتعالى إلى اإلنصات للقرآن 
فقال: (©  ª  »   ¬  ®  ¯  °  ±  ) (األعراف : ٢٠٤)، وقال النبى (· ) : (َخْيُرُكْم 

َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه) رواه البخارى، وقال ·: (أشَراُف ُأَمِتى َحَملٌَة الُقرآِن) رواه الترمذى.

وينبغى للدارس لعلوم القرآن أن يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخالقه ويكون غرضه من وراء العلم رضوان 
الله والفوز باجلنة.

ومن أجمع األحاديث التى وردت فى بيان ثواب من اجتمع لتالوة القرآن الكرمي وتدارسه، حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه، وفيه: « وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم 

السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم الله فيمن عنده» (رواه ابو داوود).
فجمع هذا احلديث أربعة أنواع من ثواب تالوة القرآن ومدارسته:

٢. تغشاهم الرحمة. ١. تنزل عليهم السكينة.    
٤. يذكرهم الله فيمن عنده. ٣. حتفهم املالئكة.     

فمن منا ال يحرص على واحدة منها، فضًال عن مجموعها، كيف وقد اجتمعت كلها فى عمل واحد ميسر.

∫tK"_ Ê¬dI�« W�UH%
يوم  ألهله  يشفع  بأن  الكتب  سائر  بني  من  الكرمي  القرآن  املبني  كتابه  وتعالى  الله سبحانه  خص 
 القيامة، وقد ثبت هذا للقرآن الكرمي كله ولسور منه بعينها، ووردت فى السنة أحاديث تبني هذه الشفاعة.
ومن ذلك احلديث الذى رواه اإلمام مسلم فى صحيحه عن أبى أمامة الباهلى· قال: سمعت رسول الله 
(À) يقول: « اْقَرُأوا الُْقْرآَن. َفِإَنُّه َيْأِتي َيْوَم الِْقَياَمِة َشِفيعًا ألَْصَحاِبِه. اْقَرُأوا الزهراوين:الَْبَقَرَة َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن. 
َعْن  اِن  اَجّ ُحتَ َطْيٍر َصَواَفّ.  ِمْن  ِفْرَقاِن  َكَأَنُّهَما  َأْو  َغَياَيَتاِن.  َأوَكَأَنُّهَما  َغَماَمَتاِن  َكَأَنُّهَما  الِْقَياَمِة  َيْوَم  َتْأِتَياِن  َفِإَنُّهَما 

َأْصَحاِبِهَما، اْقَرُأوا ُسوَرَة الَْبَقَرِة َفِإَنّ َأْخَذَها َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َحْسَرٌة وَالَ َيْسَتِطيُعَها الَْبَطلَُة » أى السحرة.

ارَْق : أى ارتفع درجات ومنزلة فى اجلنة.َحلِّه : أى زيِّنه وكرمه.

غيايتان : الغياية : كل ما أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة واملعنى : ظلتان.

َياُم َوالُْقْرآُن  وروى عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله  (À) قال: «قال الرسول ·:«الِصّ
ْعِني ِفيِه َوَيُقوُل الُْقْرآُن َمَنْعُتُه  َهَواِت ِبالَنَّهاِر َفَشِفّ َعاَم َوالَشّ َياُم َأْي َربِّ َمَنْعُتُه الَطّ َيْشَفَعاِن ِللَْعْبِد َيْوَم الِْقَياَمِة َيُقوُل الِصّ

َعان» (رواه أحمد فى املسند واحلاكم وصححه). ْعِني ِفيِه َقاَل َفُيَشَفّ الَنّْوَم ِباللَّْيِل َفَشِفّ

وعن أبى هريرة ·، أن رسول الله  (À ): قال: «" َيِجيُء َصاِحُب الُْقرْآِن َيْوَم الِْقَياَمِة َفَيُقوُل : الُْقْرآُن َيا َرِبّ 
َحِلِّه َفُيلَْبسُ َتاَج الَْكَراَمِة ، ُثَمّ َيُقوُل : َيا َربِّ ِزْدُه َيا َربِّ اْرَض َعْنُه َفَيْرَضى َعْنُه ، َوُيَقاُل لَُه اْقِرِه َواْرَقْه ، َوَيْزَداُد ِبُكِلّ 

آَيٍة َحَسَنًة » (رواه الترمذى وحسنه). 
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أ ) تخير اإلجابة املناسبة مما بني القوسني فيما يلى :
( احلجة والبرهان – القرآن – التفصيل ). املراد بكلمة الفرقان :   

هذه اآلية دليل على أن القرآن صالح  (  لكل مسلم - لكل إنسان – ألصحاب النبى(À) فقط)
ب ) كيف تثبت باألدلة النقلية أن القرآن الكرمي كالم الله ؟

جـ) اكتب آية تدلل بها على أن القرآن شمل كل شىء فى احلياة .
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡) ∫ nÝu¹ …—uÝ v�  v�UFð ‰U� 2

¯   °  ±)   (سورة يوسف:٣)

أ )  ما املقصود بأحسن القصص ؟ وما احلكمة من ورودها فى القرآن ؟
ب) اآلية دليل على أن القرآن الكرمي كالم الله . وضح ذلك .

∫ vK¹ U2 vMF� q
 vKŽ ‰bð v²�« U¹ü« sŽ Y×Ð«Ë n¹dA�« n×B*« v�≈ lł—« 3

أ ) عجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثل القرآن الكرمي .
ب) من اتبع ذكر الله ال يضل وال يشقى .

∫ QD)« »u�Ë ¨ ©˚® W�öŽ Ë√ ©P® W�öŽ l{  4

 (   ) أ ) القرآن فيه حكم ما بيننا.         
 (   ) ب) كل سورة في القرآن ال عالقة لها بغيرها.       
 (   ) جـ) حملة القرآن هم أشراف األمة .        
 (   ) د ) عرض النبى (À) القرآن على جبريل ـ عليه السالم ـ مرة واحدة فى العام الذى توفى فيه. 

 ”UM�« nK²�¹¢ 5�Ê¬dIK� rNð¡«d� »«uŁ v¢ استعن مبكتبة املدرسة وبشبكة اإلنترنت وبني فضل قراءة القرآن.

إليه  يرشدنا  الذى  ما  شفيًعا ألصحابه).  القيامة  يوم  يأتى  فإنه  القرآن  اقرءوا   ):(À) الله  رسول  قال   6

احلديث؟
بني  (طــه:١٢٥)    (Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å):تعالى قال    7

العالقة بني اآلية الكرمية واحلديث الشريف "اقرأوا القرآن......".
8  استعن بشبكة اإلنترنت ومبكتبة املدرسة وبني كيف يشفع القرآن ألصحابه .

�U��—b��«
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األهدافاإلجرائية
املسلمني  ترابط  يبرز  إسالمى  مظهر  اجلماعة  صالة 
لهم  حتقق  كما  ووحدتهم،  تضامنهم  على  اإلسالم  وحرص 
الشعور  و  احملبة  نفوسهم  فى  تغرس  و  التعارف  و  التآلف 

بالتواضع واإلخاء.

 ، يلى توضيح لصالة اجلماعة من حيث حكمها  وفيما 
وفضلها ، وما تنعقد به ، وأعذار التخلف عنها.

∫ W�UL'« …ö rJ�
صالة اجلماعة سنة مؤكدة فى حق كل مسلم لم مينعه عذر من حضورها، لقوله (À) للرجل األعمى الذى 
َص  قال له "  َيا َرُسوَل اللَِّه ِإَنُّه لَْيسَ ِلي َقاِئٌد َيُقوُدِني ِإلَى اْملَْسِجِد َفَسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَرِخّ
َالِة ؟ ) َقاَل : َنَعْم ، َقاَل : ( َفَأِجْب )"  ا َولَّى َدَعاُه َفَقاَل ( َهْل َتْسَمُع الِنَّداَء ِبالَصّ صَ لَُه َفلََمّ لَُه َفُيَصِلّيَ ِفي َبْيِتِه َفَرَخّ

(رواه مسلم ).

وقول ابن مسعود رضى الله عنه : "َولََقْد َرَأْيُتَنا َوَما َيَتَخلَُّف َعْنَها ِإال ُمَناِفٌق َمْعُلوُم الِنَّفاِق، ولََقْد َرَأْيُت الَرُّجَل 
فِّ"  ( رواه مسلم ). ُيَهاَدى َبْنيَ الَرُّجلَْنيِ َحَتّى ُيَقاَم ِفي الَصّ

َأْفَضُل ِمْن َصالِة الَْفِذّ ِبَسْبٍع  َماَعِة  عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله (À) قال : "" َصالُة اْجلَ
َوِعْشِريَن َدَرَجًة ". ( متفق عليه ).

ُف َعَلى صََالِتِه ِفي بَْيِتِه َوِفي  وعن أبى هريرة (·) أن رسول الله (À) قال : " صََالُة الَرُّجِل ِفي َجَماَعٍة ُتَضَعّ
َالُة لَْم َيْخُط  َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثَمّ َخَرَج ِإلَى اْملَْسِجِد َال ُيْخِرُجُه ِإَالّ الَصّ ُسوِقِه َخْمسًة َوِعْشِريَن ِضْعًفا َوَذِلَك َأَنُّه ِإَذا َتَوَضّ
ُه مالم  َخْطَوًة ِإَالّ ُرِفَعتْ لَُه ِبَها َدَرَجٌة َوُحَطّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئٌة َفِإَذا َصَلّى لَْم َتَزِل اْملََالِئَكُة ُتَصِلّي َعَلْيِه َما َداَم ِفي ُمصََالّ

َالَة " (متفق عليه). ُهَمّ اْرَحْمُه َوَال َيَزاُل ِفي صََالٍة َما اْنَتَظَر الَصّ ُهَمّ َصِلّ َعَلْيِه، الَلّ ُيحِدْث : الَلّ

∫W�UL'« …ö qC�
إذا كانت الصالة ترسى دعائم الوحدة بني املسلمني، ففى صالة اجلماعة تعاون وتعارف بني أبناء احلى 
الواحد، ووقوف أهل ذلك املكان على أحوال بعضهم بعضًا، ومتابعة كلٍّ حالة أخيه فإن كان فقيًرا أعانه وإن 
إلى  فتنظر اجلماعة  فردّيًا، يكون كذلك عن طريق اجلماعة  والتعارف  التعاون  كان مريًضا عاده، وكما يكون 
حاالت احلى الذى تسكنه واحتياجاته فتتعاون فيما بينها على جلب كل خير له ودفع كل ضرر عنه وفى هذا 

≤

 ¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj
: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj

يتعرف فضائل صالة اجلماعة .
يذكر حكم صالة اجلماعة .

صالة  إلــى  املشى  آداب  بعض  يوضح 
اجلماعة.

يواظب على صالة اجلماعة .

صالة اجلماعة
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أبناء ذلك احلى الواحد  للرابطة الكلية بني  تقوية 
األمة  أبناء  بني  العامة  للوحدة  تدعيم  عنها  ينتج 
اإلسالمية تخدمها وتؤكدها وحدة جزئية بني أبناء 
الواحد  القطر  و  الواحد  اإلقليم  و  الواحد  احلى 
وكلها تتقابل فيما بينها فى وحدة اجتماعية ثابتة 
السياسية  الوحدة  أو   ، العامة  الوحدة  مع  تلتقي 
وهكذا  قبلتهم،  توحيد  من  للمسلمني  جاءت  التى 
جند أن اإلسالم يزن أعماله وتكاليفه وتشريعاته 
ال  والتعاضد  والتجانس  التوحيد  مبيزان  وعبادته 

  R    Q      P    O"والتنافر التدابر واالختالف  ميزان 
X  W  V   U  T   S"(النساء :٨٢)

هذا من ناحية التقييم اخلارجى لصالة اجلماعة، وكنتيجة الزمة لتأكيد الصالة فى جماعة فإذا ما نفذنا 
إلى كيفية صالةاجلماعة وجدنا فيها من املعانى ما يقوى هذه الوحدة , ويأخذ باملسلمني إلى ما هو أقوى رابطة  
، وذلك واضح فى وقوف املسلمني بعضهم بجانب بعض  القلوب وزرع احملبة  التأليف بني  وأبعد فى ميدان 
وتساويهم باملناكب فى صفوفهم ، ال فرق فى ذلك بني غنى وفقير ، وعظيم فى احلسب أو اجلاه وبني من لم يؤت 
من العظمة أو حرم من احلسب أو من اجلاه شيًئا ، وذلك فيه قضاء على عوامل التمييز العنصرى  ، وإدماج 

للمسلمني فى نسبة واحدة هى نسبة اإلسالم ، وصبغهم بصبغة واحدة هى صبغة اإلميان .

الصفوف  فى  ذلك  ويبدو  للحياة  سلوكا  وتفرضها  عملى  بأسلوب  املساواة  قيمة  اجلماعة  وترسخ صالة 
املتحاذية فى ساحة واحدة أمام العظمة اإللهية .

ومن املعانى اجلليلة التى تتمثل فى صالة اجلماعة التبعية للقائد فى كل ما يأمر به ، حيث املتابعة لإلمام 
تنفيذ  فى  تهاون  أو  قائده،  بأوامر  أخل  إذا  يعتبر عاصًيا  اجلندى  أن  فكما  وقعوًدا،  وقياًما  ركوًعا وسجوًدا 
التعليمات التى ألقيت إليه كلها أو بعضها ، أو لم يراع الدقة فى تنفيذها ، كذلك يعتبر املصلى عاصًيا ، وتبطل 
صالته إذا أخل بقانون املتابعة لإلمام ؛ فقد أبطل الرسول (À) صالة من يسبق اإلمام ، ووصفه بأبشع 
الصفات وأحطها فقال : "َأَما َيْخَشى َأَحُدُكُم إَذا َرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اإلَماِم ، َأْن َيْجَعَل الَّلُه َرْأَسُه َرْأسَ ِحَماٍر َأو َيْجَعَل 

ُصْوَرَتُه ُصوَرَة ِحَماٍر ؟"(رواه البخارى)

وفى تأكيد هذه املتابعة لإلمام يقول الرسول (À) ألصحابه : إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى ترونى)
(متفق عليه)، وما هذا إال تربية للمسلمني على الوقوف عند احلدود , والتزام كل فرد مبا يوكل إليه ال يتعداه إلى 
غيره ، وأن يعرف للرئيس أو القائد منزلتهما ، فيعرف ما له فيعطيه إياه ويقر له به ، وأن يكون الرئيس عند 

املرءوس محل القدوة واالتباع .

∫ W�UL'« …ö t� bIFM� U�
 " :(À) أقل عدد لصالة اجلماعة اثنان : اإلمام و معه آخر، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى لقوله
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صَالُة الَرُّجِل َمَع الرَُّجِل َأْزَكى ِمْن َصالِتِه َوْحَدُه َوَصالُتُه َمَع الَرُّجلَْنيِ َأْزَكى ِمْن َصالِتِه َمَع الَرُّجِل َوَما َكُثرَ َفُهَو َأَحُبّ 
إلَى اللَِّه َتَعالَى " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. وكون صالة اجلماعة فى املسجد أفضل ، واملسجد البعيد أفضل 

شَى" رواه مسلم من القريب ، لقوله (À): " إنَّ َأعَظَم النَّاِس َأجًرا ِفى الصالِة َأبعُدهم ِإلْيَها َممْ

∫ W�UL'« …ö ¡U�M�« œuN%
للنساء أن يشهدن صالة اجلماعة فى املساجد إن أِمنَّ الفتنة ولم يخشني أذى ، لقوله (À):" ال متنعوا إماء 

الله مساجد الله" رواه أحمد وأبو داود. غير أن صالة املرأة فى بيتها أفضل لها .

∫ W�UL'« …ö v�≈ vA*«Ë ÃËd)« »«œ¬
لُْت َعلَى اللَّه، وَال َحوَل  يستحب ملن خرج من بيته إلى املسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول : بسم اللَِّه، توَكّ
وال ُقوَة إالَّ باللَّه ، اللَُّهَمّ ِإِنّي أعوُذ ِبَك أْن َأِضَلّ أو ُأَضَلّ ، َأْو َأِزَلّ أْو ُأزَلّ  ، أْو أظِلَم أْو ُأظلَم ، أوْ َأْجَهَل أو ُيجَهَل 
َعلَيَّ ومن دعائه À : ( الَّلُهَم اْجَعْل ِفى َقلِبى ُنوًرا ، وِفى ِلساِنى ُنوًرا ، وِفى َسمِعى ُنوًرا ، وِفى َبصِرى ُنوًرا ، وَعْن 

يِنى ُنوًرا ، وَعْن ِشَماِلى ُنوًرا ، وِمن َفوِقى ُنورًا ، الَّلُهمَّ َأعِظْم ِلى ُنوًرا ). (رواه الشيخان) . َميِ

ثم ميشى بسكينة ووقار لقوله À: (ِإَذا ُأِقيمتِ الصَّـَالُة  فال تأتوها َتسَعوَن وْأُتوَها َمتشُـوَن وَعلَْيُكْم ِبالسَّـِكيَنِة، 
وا ) (رواه مسلم) َفَما َأْدَرْكُتْم  َفَصـُلوا ، َوَما فاتكم َفَأِمتُّ

ْيَطاِن  فإذا وصل املسجد قدم رجله اليمنى وقال : َأُعوُذ ِباللَِّه الَْعِظيِم َوِبَوْجِهِه الَْكِرِمي َوُسلَْطاِنِه الَْقِدِمي ِمَن الَشّ
ٍد َوَسِلِّم اللَُّهَمّ اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي َواْفَتْح ِلي َأْبَواَب  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحَمّ ْمُد ِللَِّه اللَُّهَمّ َصِلّ َعلَى ُمَحَمّ الَرِّجيِم ِبْسِم اللَِّه َواْحلَ

َرْحَمِتَك ( رواه أحمد وابن ماجة)

وال يجلس حتى يصلى حتية املسجد لقوله À:(ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْملَْسِجَد َفلُْيَصِلّ َرْكَعَتْنيِ َقْبَل َأْن َيْجِلَس») 
(رواه مسلم) إال أن يكون فى وقت طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يجلس وال يصلى ، لنهيه  À عن الصالة فى 
هذين الوقتني ، وإذا أراد اخلروج من املسجد قدم رجله اليسرى ، وقال ما يقوله عند دخوله ، إال أن يقول عوًضا 

عن ( وافتح لى أبواب رحمتك ) (وافتح لى أبواب فضلك) .
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1  قال رسول لله (À) : ( والذى نفسى بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصالة فيؤذن 

لها ، ثم آمر رجال فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ال يشهدون الصالة فُأحِرّق عليهم بيوتهم)

∫ vK¹ ULO� 5ÝuI�« 5Ð U2 W×O×B�« WÐUłù« dO�ð  © √

معنى (أخالف) : ( أرجع – أتوقف – أختلف ).
كلمة (هممت) فى احلديث تفيد : ( الغضب – السرور – التردد ).

ال يحضرون صالة  املقصود بقول النبى (À) : ( ال يشهدون الصالة ) : ( ال يصلون مطلًقا – 
اجلماعة – ال يتمون أركان الصالة ) .

ب) ما حكم صالة اجلماعة كما فهمت من احلديث ؟

جـ) تضمن احلديث تأكيًدا على أهمية صالة اجلماعة . وضح ذلك .

2  قال رسول الله (À) : ( صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ).

∫ vK¹ ULO� 5ÝuI�« 5Ð U2 W³ÝUM*« WÐUłù« dO�ð © √  

معنى ( الفذ ) : ( الفريد – الفرد – الذكى ) .

املراد بـ ( الدرجة ) : ( املقدار – املنزلة – الترتيب ) .

ب ) استعن بشبكة املعلومات الدولية وباملوسوعات الفقهية ، وابحث عن حكم صالة اجلماعة حال انهمار 
املطر .

جـ) ما الذى يرشدنا إليه احلديث ؟

∫ vK¹ ULO� QD)« ÂU�√ ©O®  W�öŽË ¨ »«uB�« ÂU�√ © P ® W�öŽ l{ 3

(   ) أ ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد بعشرين درجة .   

(   ) ب) صالة اجلماعة ترسى دعائم الوحدة بني املسلمني .   

(   ) جـ) صالة اجلماعة تتيح للمسلم تفقد أحوال أخيه املسلم .  

(   ) د ) صالة اجلماعة حتقق مبدأ املساواة.    

�U��—b��«
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أ ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد. 

ب) صالة اجلماعة تؤكد مبدأ املتابعة لإلمام .

التى تتحقق فى صالة  املبادئ  الدولية ، وبني  ، أو بشبكة املعلومات  الفقه مبكتبة املدرسة  5 استعن بكتب 

اجلماعة.

6 قارن بني دور اإلمام ودور املأموم فى صالة اجلماعة .

7  ما آداب املشى إلى صالة اجلماعة ؟

  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #          "  !)  : تعالى  قال   8

  9  8  7      6  5  4  3  2  1  0   /  .
  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;  :
   YX  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J  IH

b  a     `  _  ^  ]  \[  Z) (النساء : ١٠٢) .

اقرأ اآلية السابقة، ثم أجب عما يلى:

أ )  إلى من يتجه اخلطاب فى اآلية ؟

ب) ما احلكم اخلاص بصالة اجلماعة فى اآلية ؟

جـ)  فى اآلية دليل على أهمية صالة اجلماعة وفضلها . وضح ذلك .

د ) ما سبب نزول اآلية ؟ وما قيمة األمر فى قوله : ( + – Z ) ؟
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∫…d�N�« »U
أ�
اشتد  اإلســالم،  فى  الدخول  على  املقبلني  ــادة  زي مع 
تضييق كفار قريش على املسلمني، وكان لزاًما علي املسلمني 
البحث عن بدائل أخرى تضمن استمرار الدعوة وأمن أبنائها 
وسالمتهم، فراح (À) يطرق أبواب القبائل املجاورة، وكان 
يغتنم مواسم احلج بحًثا عمن يؤوي الدعوة ويناصرها، ووجد 
فى  موقفهم  فى  ظهر  يثرب  أهل  بعض  فى  استعداًدا   (À)
بيعتى العقبة األولى والثانية كميثاق إيـواء ونصرة اغتاظت له 

قريش وخططت للتخلص من النبى (À)  نهائّيًا.
أمر (À) املسلمني بالهجرة إلى يثرب التى وصفها لهم 
كما جتلت له معاملها فى الرؤية، وفى مدة قصيرة كان معظم 

املسلمني فى يثرب.
…d�NK� œ«b�ù«

من  املسلمني  لهجرة  مؤشًرا  احلبشة  إلى  الهجرة  ُتعد 
مكة، كما أن بيعتى العقبة حسمتا املكان الذى سيتوجه إليه 
العقبة،  بيعة  فحوى  من  قريش  زعماء  تأكد  وملا  املهاجرون، 
وأدركوا ما ميثله استقرار املسلمني بيثرب ملا لها من موقع 
استراتيجى فى طرق القوافل التجارية نحو الشام، خططوا 
لتصفية النبى (À) تعبيرًا عن نفاد صبرهم وبوار أساليب 

   c  b   a  `  ):التضييق والترهيب، يقول احلق جل وعال
  o  nm   l  k  ji     h  g     f   e  d
على  q  p)(األنفال:٣٠)، وخالل ضرب احلصار 
بيته (À) وتطويقه من طرف من انتدبوا لتنفيذ اجلرمية النكراء 

  l   k   j   i):تعالى قوله  تاليا   (À) النبى  يغادر 
(يس:٩)،   (t   s   r   q   p   o   n    m
ليلتحق ببيت أبى بكر · ومنه توجها جنوًبا إلى غار ثور. 
مسترشدين  يثرب  نحو  انطلقا  ومنه  ليال،  ثالث  مكثا  حيث 
بعبد الله بن أريقط أحد اخلبراء مبجاهل الصحراء فى رحلة 

≥

األهدافاإلجرائية
 ¿CG ¢SQódG Gòg øe AÉ¡àf’G ó©H ™bƒàj

: ¿CG ≈∏Y G kQOÉb ÖdÉ£dG ¿ƒμj
يتعرف أسلوب التخطيط السليم والتنظيم 

الدقيق فى الهجرة.

إلى  مكة  مــن  الهجرة  دوافـــع  يوضح   
املدينة 

 يتعرف أسباب اختيار النبى À للمدينة 

 يستنتج دروسا حياتية من الهجرة .

 يوضح فضل الصديق أبى بكر .

يحب دراسة السيرة النبوية .

التخطيط للهجرة
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تاريخية تنتهى فى ضواحى يثرب بعد أسبوع مليء مبواقف خالدة، إيذانا بعهد جديد ومرحلة بناء كيان دولة 
اإلسالم.

∫jOD���« WLE�Ë …d�N�«
ا على النفوس وصعًبا عليها أن تترك الوطن وتفارق  لم يكن قرار الهجرة قرارًا سهًال ميسوًرا ، بل كان شاّقً
األهل والديار واألصحاب، كما أن الغرض منه لم يكن الفرار من االضطهاد والتعذيب واإليذاء.. والبحث عن 
مكان يأمن اإلنسان فيه على نفسه فحسب؛ بل كان هناك غرض أهم وأقوى يخطط له النبى (À) ويبحث عنه منذ 
أن بدأت الدعوة، وهو تأسيس وطن وقاعدة ينطلق منها لنشر دعوة اإلسالم فى ربوع اجلزيرة والعالم بأسره.

إن رسول الله (À) أحكم خطة هجرته وأعد لكل فرد عدته؛ لذلك كان البد من التخطيط واإلعداد للبحث 
واختيار املكان املناسب للوطن اجلديد والهجرة إليه .

ø»d�� «–U*
وهنا يطرح سؤال نفسه وهو: ملاذا اختار النبى (À) يثرب ؟ ولم يختر احلبشة رغم أنه قد أمر أصحابه قبل 
ذلك باخلروج إلى احلبشة . وقال لهم: إن بها ملًكا عادًال ال يظلم عنده أحد ، وقد أسلم ذلك امللك. ورمبا يرجع 

االختيار لألسباب التالية:
ُبعد احلبشة عن البيئة العربية التى نشأت فيها الدعوة إلى الله، والربط بينها وبني مكة أرض بدء الوحى يكون   .١

صعًبا، قد يفسر ذلك على أن اإلسالم غير صالح للعرب.
٢. حتتل يثرب مركزًا استراتيجّيًا بالنسبة ملكة؛ فتجارة مكة ذهاًبا وإياًبا تأتى عن طريق يثرب، ولذلك تستطيع 

يثرب التأثير على مكة من الناحية االقتصادية . 
البيئة املشتركة بني أهل مكة وأهل يثرب، واللغة الواحدة وهى اللغة العربية، أما احلبشة فتتكلم لغة مختلفة   .٣
وهى لغة األعاجم، ورمبا يؤثر ذلك سلبًيًا على نشر اإلسالم واالنسجام التام بني املهاجرين وبني املسلمني من 

احلبشة 
٤. االعتماد فى احلبشة كان على احلاكم العادل الذى قد يتغير فى أى حلظة ، فيصبح املسلمون فى خطر داهم 
وقد حدث ذلك بالفعل ولم يستطع حماية املسلمني هناك عندما قامت الثورة ضده. أما فى يثرب فاالعتماد 

على القطاع العريض من املسلمني، خاصة بعد إسالم عدد كبير من األوس واخلزرج.
∫ —UG�« v�≈ —«b�« s�

فى الوقت الذى كان القرشيون يحيكون مؤامرتهم، كان النبى (À) قد غادر بيته فى ليلة السابع والعشرين 
من شهر صفر فى السنة الرابعة عشرة من النبوة وأتى إلى دار أبى بكر · فى وقت الظهيرة متخفّيًا على 
غير عادته، ليخبره بأمر اخلروج والهجرة، وكان أبو بكر · قد جّهز راحلتني استعداًدا للهجرة، واستأجر 
رجًال ماهًرا وعارًفا بالطريق ُيقال له عبد الله بن ُأريقط، ودفع إليه الراحلتني ليرعاهما، واتفقا على اللقاء 
فى غار ثوٍر بعد ثالث لياٍل، فى حني قامت عائشة وأختها أسماء ـ رضى الله عنهما ـ بتجهيز املتاع واملؤن، 
وأمر النبى (À) على بن أبى طالب · بأن يتخلّف عن السفر ليؤدى عنه ودائع الناس وأماناتهم، وأن يلبس 

بردته ويبيت فى فراشه تلك الليلة . 
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ثم غادر النبي(À) وأبو بكر · من باب خلفي، ليخرجا من مكة قبل أن يطلع الفجر. وملا كان النبى (À) يعلم أن 
الطريق الذى ستتجه إليه األنظار هو طريق املدينة الرئيسى املتجه شماال، فقد سلك الطريق الذى يضاده وهو 
الطريق الواقع جنوب مكة واملتجه نحو اليمن، حتى بلغ إلى جبل 

يعرف بجبل ثور.

 ∫UMF� tK�« Ê≈ Êe% ô
وصاحبه،   (À) الله  رســول  آثــار  فى  املشركون  انطلق 
غار  مكة، حتى وصلوا  فى جبال  ويفتشون  الطرق،  يرصدون 
لَْو  الَغاِر:  ِفي  َوَأَنا   :  À ِبِيّ  ِللَنّ ُقلُْت   )  : بكر·  أبو  يقول  ثور، 
تَ َقَدَمْيِه َألَْبَصَرَنا، َفَقاَل: «َما َظُنَّك َيا َأَبا َبْكٍر  َأَنّ َأَحَدُهْم َنَظَرَحتْ

ِباْثَنْنيِ اللَُّه َثاِلُثُهَما» ) رواه اإلمام البخارى . 

z  y  x  w  v  u  }   |  {  ~  ے  ¡    ) تعالى:  وقال 
  ±   °    ¯   ®¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦       ¥   ¤   £   ¢
  ¾   ½¼  »  º  ¹   ̧  ¶  μ   ́ ³  ²

¿  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À   ) ( التوبة: ٤٠ ) .

ومكث رسول الله (À) وصاحبه فى الغار ثالث ليال حتى انقطع عنهم الطلب، ثم خرجا من الغار ليلة 
غرة ربيع األول من السنة الرابعة عشرة من النبوة، وانطلق معهما عبد الله بن أريقط (الدليل) وعامر بن فهيرة 

يخدمهما ويعينهما فكانوا ثالثة والدليل .

وعلى اجلانب اآلخر لم يهدأ كفار قريش فى البحث وحتفيز أهل مّكة للقبض على رسول الله (À) وصاحبه 
 (À) أو قتلهما، ورصدوا مكافأة ملن ينجح فى ذلك (مائة ناقة)، وقد استطاع أحد املشركني أن يرى النبى
من بعيد، فانطلق مسرعًا إلى سراقة بن مالك وقال له : يا سراقة، إنى قد رأيت أناسًا بالساحل، وإنى ألظّنهم 
محمًدا وأصحابه، فعرف سراقة أنهم محمد وأصحابه، فأخذ فرسه ورمحه وانطلق مسرعًا، فلما دنا منهم عثرت 
به فرسه حتى سقط من فوقها، وعاد مرة أخرى وامتطى فرسه وانطلق فسقط مرة ثانيًة، لكن رغبته فى الفوز 
باجلائزة أنسته مخاوفه، فحاول مرة أخرى فغاصت قدما فرسه فى األرض إلى الركبتني، فعلم أنهم محفوظون 
بحفظ الله، فطلب منهم األمان وعاهدهم أن يخفى عنهم، وكتب له النبى (À) كتاب أمان ووعده بسوارْي كسرى، 

وأوفى سراقة بوعده فكان ال يلقى أحًدا يبحث عن النبى (À) إال أمره بالرجوع، وكتم خبرهم .

وانتهت هذه الرحلة والهجرة املباركة مبا فيها من مصاعب وأحداٍث ؛ ليصل النبى (À) إلى أرض املدينة 
املنورة .

∫W1dJ�« W�ü« »U�— v�
قول تعالى: ( v  u) أى تنصروا رسوله فإن اللّه ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره (  
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z  }   |  {  ~  ے) أى عام الهجرة، ملا هّم املشركون بقتله، ثم خرج رسول الله منهم 
فى صحبة صديقه وصاحبه أبى بكر، واجته إلى غار ثور ومكثا فيه ثالثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا فى 
آثارهم، ثم ساروا نحو املدينة، فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد، فيخلص إلى الرسول (À) منهم أذى، 
فجعل النبى (À) يسكنه ويثبته ويقول: (يا أبا بكر ما ظنك باثنني اللّه ثالثهما) كما روى اإلمام أحمد عن أنس 
َت َقَدَمْيِه َألَْبَصَرَنا، َفَقاَل: «َما  ِبِيّ À : َوَأَنا ِفي الَغاِر: لَْو َأَنّ َأَحَدُهْم َنَظَرَحتْ · أن أبا بكر · حدثه قال: ُقلْتُ ِللَنّ

َظُنَّك َيا َأَبا َبْكٍر ِباْثَنْنيِ اللَُّه َثاِلُثُهَما) "أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضى · ، ولهذا قال تعالى: ( ¯   
°  ±  ²) أى تأييده ونصره عليه، أى على الرسول (À) فى األشهر وروى عن ابن عباس · 
وغيره أن الضمير يعود على أبى بكر ألن الرسول (À) لم تزل معه سكينة قال ابن كثير: وهذا ال ينافى جتدد 
سكينة خاصة ، وقيل: على أبى بكر، ألن الرسول (À) لم تزل معه سكينة، (  μ  ´  ³  ¶ا) 
: أى املالئكة (  ¸  Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹) قال ابن 
عباس: يعنى بكلمة الذين كفروا - الشرك، وكلمه اللّه هى { ال إله إال اللّه} . وفى الصحيحني: (َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن 
َكِلمُة اللِّه هَى الُعلَيا َفُهوَ ِفى َسبيِل اللِّه)، وقوله: ( Ä  Ã) أى فى انتقامه وانتصاره، فهو منيع اجلناب ال 

يضام من الذ ببابه، واحتمى بجنابه (   Å)» فى أقواله وأفعاله.

∫ …d�N�« v� …أd*« —Ëœ
كان للمرأة دور بارز فى الهجرة متثل في: عائشة بنت أبى بكر الصديق (رضى الله عنهما)، التى حفظت 
لنا القصة ووعتها وبلغتها لألمة، وأختها أسماء ذات النطاقني - رضى الله عنها ـ ، التى أسهمت فى متوين 
الرسول ـ(À) وصاحبه فى الغار باملاء والغذاء، وكيف حتملت األذى فى سبيل الله، كما روى ابن إسحاق وابن 
ملا خرج رسول الله (À) وأبو بكر · أتانا نفر من قريش، فيهم أبو  كثير فى السيرة النبوية أنها قالت: “ 
جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبى بكر ·، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبى بكر؟ قالت: قلت: ال 
أدرى والله أين أبي؟، قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشًا خبيًثا فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى قالت: 

ثم انصرفوا “ .

∫WO�U�d�« W�UMF�U� jOD���« ÕU$
ميكن احلكم على جناح التخطيط من النتائج التى تتحقق فى أرض الواقع، ومن صور العناية الربانية فى 

الهجرة: 
١. خروج النبى (À) من باب بيته بني أربعني من فرسان العرب اجتمعوا على قتله، ويضع فوق رؤوسهم التراب 

وهو يتلو:( t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i) (يس:٩).
وصول املشركني إلى باب الغار الذى يختبئ فيه النبى (À) وصاحبه، وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم   .٢

حتت قدميه لرآنا.
أجرى الله تعالى اللنب فى شاة أم معبد ولم تكن شاة حتلب، بل إن بعض الروايات تبني أن النبى (À) قال   .٣
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: لم َيسبق لها أن َحَملت أو ُحلبت، فكانت العناية الربانية فى إدرار اللنب منها.
جناته (À) هو وصاحبه من سراقة بن مالك.  .٤

…d�N�« s� …œUH��*« ”Ë—b�«
استفراغ الوسع وبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى:   .١

أن يكون توكلنا على الله تعالى دون اعتمادنا على األسباب، وال يعنى ذلك االتكال.  .٢

القبول بقضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا ونطمئن أنه خير لإلسالم واملسلمني.  .٣

الهجرة النبوية مظهر من مظاهر تأييد الله تعالى نبيه (À) والذود عنه.  .٤
جواز االستعانة بذوى الكفاءة إلجناح التخطيط  حتى وإن لم يكونوا مسلمني.  .٥

اختيار الرفيق قبل الطريق .  .٦
٧.  التخطيط املبكر ، ودراسة العواقب لكل أمر يؤِّمُن لألمة سيرها، ويضمن للقيادة وضوح الرؤية، وعدم 

التخبط.
٨.  الشورى، واإلخاء والعدل واملساواة؛ هى األسس الدستورية ألمة اإلسالم يجب رعايتها، واالهتمام بها، 

وإقامة املؤسسات التى ترعاها.
إقامة مجموعات التفكير، لتقوم بواجب التخطيط، وترعى أبعاده، وتهيئ لصنع القرار بقواعده السليمة،   .٩

حتى يسهل اتخاذه .

t??³?²?½«

السفر إلى اخلارج طلًبا للعلم أو سعًيا وراء الرزق ال يسمى هجرة لقول الرسول (À) " ال هجرة 
بعد الفتح" ، وينبغى ملن يطلب السفر أن يتخذ الطرق الشرعية له حتى ال يعرض نفسه للمخاطر 

ولكى ال يسىء لنفسه ولوطنه.
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∫ QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©O®  W�öŽË ¨ W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ © P ® W�öŽ l{   1

(   ) أ ) كان للمرأة دور بارز في الهجرة النبوية.    

(   ) ب) عناية الله تعالى حفظت نبيه في الغار .    

(   ) جـ) هاجر النبى À إلى يثرب حًبا في الترحال .   

∫ vK¹ ULO� 5ÝuI�« 5Ð U2 W³ÝUM*« WÐUłù« dO�ð 2

(حراء - ثور - أحد)     أ ) جلأ النبى في الهجرة إلى غار    
(ربيع أول - ربيع آخر - جمادى اآلخر)   ب) خرج النبى من الغار في غرة    

® »�Æ© ÕU−M�« ”UÝ√ rOK��« jOD�².. بني كيف حتقق هذا املبدأ من خالل هجرة النبى (À) ؟  3


ÊU�“ q© ... بني كيف أدت املرأة دورًا بارزًا فى جناح الهجرة النبوية؟ v� qHG¹ ô —Ëœ …√dLK�® 4

5 بني كيف استعان النبى (À) بالشباب فى هجرته ؟

∫ d�Hð ,   6

أ ) إذن النبى (À) ألصحابه بالهجرة إلى احلبشة ؟

ب) اختيار النبي(À) املدينة مهاجرًا ؟

جـ) اختيار النبى (À) ألبى بكر الصديق · رفيًقا له فى الهجرة؟

 À  قال تعالى : ( ¡  ¢   £  ¤¥  ¦  §  ¨  ©  ) (الفتح : ٧ ) . وضح كيف سخر الله لنبيه   7

جنود السماوات واألرض ، فنجحت هجرته إلى املدينة ؟

8 ثبت أن جناح األعمال العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ وأثرت في حياة البشر , مرجعه إلى التخطيط 

اجليد .

اكتب خمسة أسطر توضح كيف كان التخطيط اجليد سببا في جناح الهجرة النبوية .

�U��—b��«
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9 استعن بشبكة املعلومات الدولية , واكتب بحًثا قصيرًا عن معنى التخطيط وأسس التخطيط الناجح ومناذج 

له.

10  ابحث مع زمالئك عن مكانة أبي بكر في اإلسالم , وبنيِّ مب استحق هذه املكانة .

11 راجع املكتبة املدرسية مستخدًما أحد كتب السيرة وبني كيف برع النبي في خداع أعدائه في الهجرة.

12 استعن مبصادر التعلم املختلفة ،  وابحث مع زمالئك عن دور كل من ( األطفال – الشباب – املرأة ) في 

الهجرة ،  وامأل الشكل التالي :
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« ١

ب . ...................................................... أ . ......................................................  

٢ قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

استعن باملكتبة وبشبكة املعلومات الدولية واكتب بحًثا قصيرًا عن فضائل القرآن الكرمي.

٣ قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص  (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة................)

أ . اكتب احلديث إلى آخره.
ب . ما الدرس التربوى الذى تتعلمه من احلديث؟

جـ . ما املقصود بـ (يشفعان)؟

٤ قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص (إذا دخل أحدكم املسجد فال يجلس حتى يصلى ركعتني).

أ . ما األدب الذى يرشدنا إليه احلديث؟

ب . استعن بشبكة املعلومات الدولية واكتب عشرة أسطر عن آداب دخول املسجد.

جـ . ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ:

(  ) يجوز للنساء أن يشهدن صالة اجلماعة دون شرط.    ١ .
(  ) اإلميان بالقرآن يكسب صاحبه القوة والشجاعة.    ٢ .
(  ) لم يكن قرار الهجرة سهًال ميسوًرا.      ٣ .

٥ استعن بشبكة املعلومات الدولية واكتب تعريًفا موجًزا لكل من (على بن أبى طالب - أسماء بنت أبى 
بكر).

∫qJA�« qL
√ ٦

...........................................................................

W��U��« …b�u�« vK� �U��—b	Ë WDA
√
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∫‰Ëô« ‰«R��«

  ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "   !  " تعالى:  قال 
-  .      /  0  21  3  4                 5  6 "  (املائدة :٦)

ما املراد بـ (املرافق - جنًبا)؟ أ. 

ب. اذكر اآلثار التربوية للطهارة فى اجلانب اجلسدى للفرد املسلم.

جـ. وضح أركان الوضوء الواردة باآلية.

ما حكم جلوس اجلنب فى املسجد؟ د. 

∫v½U¦�« ‰«R��«
  -    ,   +   *      )      (   '   &   %   $   #   "   !" تعالى:  قال 

(........

اكتب إلى قوله تعالى (أكثر نقيرًا). أ. 
ب. ما قيمة بدء السورة بقوله (سبحان)؟

∫Y�U¦�« ‰«R��«
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال: (إن الله خلق اخللق، حتى إذا فرغ منه قالت الرحم: 

هذا مقام العائذ بك من القطيعة......................)
اكتب إلى آخر احلديث. أ. 
ب. إالم يرشدنا احلديث؟

جـ. ما الفرق بني الواصل واملكافئ؟
∫lÐ«d�« ‰«R��«

أ. ما حكم خروج املرأة لصالة اجلماعة؟
ب. كيف خطط الرسول للهجرة من حيث:

الزمان - املكان - املعاونني له؟
جـ . ما مقاصد القرآن الكرمي؟

WO
U��ô« W�—uK� Ã–u/
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المحتويات

والمجتمع) الوحدة ا�ولى:(اإلسالم 

2 ¢U ........... ا�ولل): اإليمان بالرسل عليهم السالم (الدرسس

8¢U  الالثانىى): قيم وآداب اجتماعية فى سورة الحجرات (الدرسس

15¢U ............................ الثاللث): أدب الحوار مع اآلخر  (الدرسس

الوحدة الثانية:(عدل ورحمة)

22 ¢U ............................ (الدرس ا�ول): اإليمان باليوم اآلخر

(الدرس الثانى): الرسول  À وأسس بناء المجتمع الجديد فى

27 ¢U .......................................................................المدينة 

33 ¢U.................. (الدرس الثالث): الشيخ: عبد الحليم محمود

الوحدة الثالثة:(اإلسالم وقبول اآلخر)

40 ¢U ......... ..................... (الددرس ا�ول): اإليمان بالقضاء والقدر 

44 ¢U .......... ........ (الددرس الثانى): من مبادىء الحكم فى اإلسالم 

48¢U ........... (الددرس الثالث):  قضايا معاصرة  ................................
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v�Ë_«
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: IóMƒdG É¡÷É©J ⋲àdG äGQÉ¡ŸG

 االستنباط - االستدالل -  المقارنة  - التصنيف  .

ــدة إلــى  ــوح تــهــدف هـــذه ال

المتعلمين وتزويدهم بمعارف  إثراء عقول 

وبعض  تعالى،   Nا برسل  ا2يمان   : عن  ومعلومات 

 ، الحجرات  سورة  فى  ورد  ما  ضوء  على  االجتماعية  اKداب 

كما تعرض الوحدة أدب الحوار فى ا2سالم مع اKخر ،  كما 

المجتمعية،  المشاركة   قيم  الوحدة  هذه  تنمى 

ا2سالمية  التشريعات  واحترام  اKخــر  وحب 

السالم  عليهم  ا�نبياء  بسير  واالقــتــداء   ،

ا�هداف  تحقيق  إلى  با2ضافة   ، وغيرهم 

المنشودة من كل درس.

1. اا2يمان بالرسل عليهم السالم .
2. قيم وآداب اجتماعية فى سورة الحجرات.

3. أدب الحوار مع اKخر.

 áeó≤ŸG

: IóMƒdG  ¢ShQO

 oI×¹ Ê√ …b????Šu????�« Ác????¼ W??????Ý«—œ b??F??Ð V???�U???D???�« s???� l??�u??²??¹
∫ WO�U²�« ∙«b¼_«

ووظائفهم  السالم  عليهم  الرسل  يتعرف 
وحاجة البشر إليهم وأولى العزم منهم. 

يتعرف آداب احلوار فى اإلسالم من خالل 
حوار إبراهيم Ÿمع النمرود.

الدينية  والقيم  الشرعية  األحكام  يستنبط 
النصوص  مــن  االجــتــمــاعــيــة  واآلداب 

الشرعية.
املشكالت  لبعض  إبداعية  حلوًال  يقترح 

احلياتية كمشكلة الفقر.
يتلو سورة احلجرات تالوة صحيحة.

يحفظ سورة احلجرات مفسًرا معانيها.
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  يحفظ 

الواردة بالوحدة.
يتعرف معانى املفردات والتراكيب اللغوية 

املتضمنة فى نصوص الوحدة.
لآليات  احلياتية  التطبيقات  بعض  يعطى 

القرآنية واألحاديث النبوية.
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∫.bI�

  D   C®: تعالى  قال  ليعبدوه،  اخللق  تعالى  الله  خلق 
رسله  إليهم  وأرسل   ، (الذاريات:٥٦)   ©H  G  F  E

ليكونوا لهم نبراًسا يضيء لهم الطريق، ويبعدوهم عن الضالل 
والغواية، وجعل تعالى اإلميان بالرسل واجًبا، وركًنا من أركان 

اإلميان، الذى ال يصح إميان العبد إال به. 

øq�d�« r" s�

الرسل عليهم السالم هم رجال أمناء صادقون ، ومعصومون 
من اخلطأ والزلل ، اصطفاهم الله عز وجل حلمل رسالته وتبليغها 
ألقوامهم ، فقد أوحى إليهم بشرعه ، وعهد إليهم بإبالغه للناس 
وأيدهم   ، بالبينات  وأرسلهم   ، القيامة  يوم  عليه  لقطع حجتهم 

باملعجزات الباهرات ، قال تعالى : ® !  "  #  $  %    

اإلميان بالرسل عليهم السالم±

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :

يتعرف حاجة البشر إلى الرسل.
يوضح املقصود برسل الله تعالى.

يستنتج وظائف الرسل.
إرسال  وجــوب  على  وعقال  نقال  يستدل 

الرسل إلى البشر.
يحدد ثمرات اإلميان بالرسل.
يتعرف أولى العزم من الرسل.

يتعرف معانى املفردات الواردة بالنصوص 
الواردة فى الدرس.

اآليات  إليه  تدعو  يتفق وما  يسلك سلوًكا 
الكرمية الواردة بالدرس.

  _  ̂ ]  \  [  Z   Y"® :0 ©   (النحل:٤٣) ، وقال  /               .  -   ,   +  *  )(  '  &

`  c  b  a © (احلج:٧٦)

∫ WOKIM�« W�œ_«

  J  I  H  G  F  E  D® : ١. إخباره تعالى عن رسله وعن بعثتهم ورساالتهم في قوله تعالى
N  M   L  K© (النحل:٣٦) .

 ©W   V   U      T   SR   Q   P       O   N    M   L® قوله  وفي   
(احلج:٧٥) 
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  /  .  -   ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "  !® قوله  وفي    
  ;  :   98  7  6  5  4  3   2  1  0
   K   J   I   HG   F   E   D   C   B    A   @   ?   >   =   <
  [   Z   YX   W   V   U   T   S    R   Q   P   O   N   M   L
\  [   ^© (النساء:١٦٣- ١٦٥) وفي قوله ®   !  "  #  $  %  &  

'      )  (  *  +,  © (احلديد:٢٥).

٢. إخبار الرسول À عن نفسه وعن إخوانه من األنبياء واملرسلني في قوله : (ما بعث الله من نبي إال أنذر 
قومه ) ( رواه البخاري ومسلم )  وفي قوله :( ال تفاضلوا بني األنبياء )  ( رواه البخاري ) .

 ∫ WOKIF�« W�œ_«
١. ربوبيته ورحمته تعالى، تقتضيان إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرِّفوهم بربهم، ويرشدوهم إلى 

ما فيه كمالهم اإلنساني، وسعادتهم في احلياتني الدنيوية واألخروية . 

 ©H  G  F  E  D   C®: ٢.  كونه تعالى خلق اخللق لعبادته إذ قال عز وجل
تعالى  يعبدونه  كيف  العباد  ليعلِّموا  وإرسالهم  الرسل  اصطفاء  يقتضي  فهذا  (الذاريات:٥٦)، 

ويطيعونه، إذ تلك هي املهمة التي خلقهم من أجلها.

٣. كون الثواب والعقاب مرتبني على آثار الطاعة واملعصية في النفس بالتطهير أو التدنيس 
لقوله تعالى ®@   I  H  G  F  E  D  C  B  A© (سورة الشمس:١٠)، فهذا أمر 
يقتضي إرسال الرسل، وبعثة األنبياء، لئال يقول الناس يوم القيامة : إننا يا ربنا لم نعرف 
وجه طاعتك حتى نطيعك، ولم نعرف وجه معصيتك حتى نتجنبها، وال ظلم اليوم 
عندك، فال تعذبنا، فتكون لهم احلجة على الله تعالى . فكانت هذه حاًال اقتضت 

  Q  P  O  N®:بعثة الرسل لقطع احلجة على اخللق، قال تعالى
Z  YX  W  V  U  T  S   R  ]  \  [   ^© ( النساء : ١٦٥)

∫q�d�« s� ÂeF�« u�Ë√
ل. وأفضل الرسل هم أولو العزم، وأولو العزم من الرسل هم األنبياء الذين حملوا  العزم : هو الصبر والتحمُّ

الدعوة من الله عز وجل، وهم الذين ورد ذكرهم في القرآن الكرمي في قوله تعالى:®!  "  #  $  %  
&  '  )  (   *  +  ,   -.  /  0  1  2© (األحزاب:٧)

(H: أضلها 
وأهلكها وحملها 

على املعصية)
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فأولو العزم من الرسل خمسة هم: محمد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، عليهم جميًعا الصالة والسالم، 
وهؤالء قال تعالى في حقهم:®¼  ½  ¾   ¿  Â  Á  À© (األحقاف : ٣٥).

∫ rNHzU�ËË q�d�« WLN�

ة الرسل ووظائفهم، وميكن تلخيصها فيما يلي: لقد بني لنا القرآن الكرمي والسنة النبوية مهمَّ

معناهاالمفردات

من الدواب يركب  ما  على  غلب  وقد  األرض  على  يدب  ما  كل   : الدابة 
احليوان .

: بحجزكم واملراد  إليه  التجأ  بحجزته،  وأخذ  اإلزار،  موضع شد  اُحلجزة 
مانعكم من الوقوع في املهالك.

املراد : تلقون بأنفسكم فيه بغير رويةتقحمون

معانى المفردات

±ö��« Æ⁄ »*�5∫ الرسل سفراء الله إلى عباده، وحملة وحيه، ومهمتهم األولى هي إبالغ هذه األمانة التي 
 ©X  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  I®:حتملوها إلى عباد الله

(املائدة : ٦٧ ).

≥tK�« v�≈ …u�Òb�« Æ∫ ال تقف مهّمة الرسل عند حّد بيان احلقِّ وإبالغه، بل عليهم دعوة الناس إلى األخذ 
بدعوتهم، واالستجابة لها، وحتقيقها في أنفسهم اعتقاًدا وقوًال وعمًال، وهم في ذلك ينطلقون من 

  H  G  F  E  D®، منطلق واحد، فهم يقولون للناس: أنتم عباد الله، والله ربكم وإلهكم
N  M   L  K  J  I© ( النحل : ٣٦ ) . 

≤c�ù«Ë dOA���« Æ»—∫ ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائمًا بالتبشير واإلنذار، وألنَّ ارتباط الدعوة إلى الله 
  F  E® بالتبشير واإلنذار وثيق جًدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته
J  I   H     G© (الكهف : ٥٦) ، وقد ضرب الرسول À لنفسه مثًال في هذا، في 
ا َمَثِلي َوَمَثُل أمتي كمثل رجل استوقد ناًرا فجعلت الدواب  َ احلديث الذي رواه أبو هريرة : ( ِإمنَّ

والفراش يقعن فيه ، فأنا آخذ بُحِجزكم وأنتم تقحمون فيه)  (رواه مسلم).

ّ

ََ

ََ
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UN�O�e�Ë ”uHM�« Õö∫ أرسل اللُه رسله بهديه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: ≈ Æ¥
®|  {  ~  ے     ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §© (إبراهيم:٥)، 

وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور ال يتحقق إّال بتعليمهم تعاليم ربهم وتزكية نفوسهم 
ينفعهم وما  بربهم وأسمائه وصفاته، وتعريفهم مبالئكته وكتبه ورسله، وتعريفهم ما  بتعريفهم 

يضرهم، وداللتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته، وتعريفهم بعبادته قال تعالى:®.  /  
  @  ?   >                 =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0

B  A© (اجلمعة : ٢).

�WHz«e�« bzUIF�«Ë ·d∫ كان الناس في أول اخللق على الفطرة السليمة، يعبدون الله M*« dJH�« .uI� Æμ
وحده، وال يشركون به أحًدا، فلّما تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة 

   U  T  S  R  Q  P  O  N® :الصواب، وينتشلوهم من الضالل، قال تعالى
الله  وعبادة  واإلميان  التوحيد  على  واحدة  أّمة  الناس  كان   : أي   .  (٢١٣  : (البقرة   ©V

فاختلفوا فأرسل الله النبيني مبشرين ومنذرين . 

W∫ ال أحد أحبّ إليه العذر من الله تعالى، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب كي ال  Ò�(« W�U�≈ Æ∂
  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N® ،يبقى للناس حّجة في يوم القيامة
عز  X© (النساء:١٦٥). ولو لم يرسل الله إلى الناس جلاءوا يوم القيامة يخاصمون الله – 
ويقولون : كيف تعذبنا وتدخلنا النار، وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك مّنا، كما  وجل – 

    Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â® :قال تعالى
Ô  Ó  Ò  Ñ© ( طه : ١٣٤ )، أي : لو أهلكهم الله بعذابٍ جزاء كفرهم قبل أن يرسل 
إليهم رسوًال لقالوا : هال أرسلت إلينا رسوال كي نعرف مرادك، ونتبع آياتك، ونسير على النهج 

الذي تريد.

يسوسهم  من  إلى  يحتاجون  وهؤالء  وأمة،  جماعة  ُيكوّنون  للرسل  يستجيبون  الذين   ∫W�_«  W�UO�  Æ∑
ويقودهم ويدبر أمورهم، والرُّسل يقومون بهذه املهمة في حال حياتهم، فهم يحكمون بني الناس 

  É® : بحكم الله ® \  [  ^  _  `© ( املائدة : ٤٨ ) . ونادى ربُّ العزة داود قائًال
Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê© (ص : ٢٦ )، وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون 
أمتهم بالتوراة، وفي احلديث «كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلّما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ » 
 ©^     ]  \  [  Z  Y  X® : (أخرجه البخاري) كما قال تعالى عن التوراة

( املائدة : ٤٤ ) .
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 ∫ W�ËUL��« 	ôU�d�« …b�Ë
تتضح وحدة الرساالت السماوية في أمرين رئيسني هما :

±bB*« …b�Ë Æ—∫ فالرساالت السماوية من مصدر واحد تلقاها الرسل الكرام من عند الله تعالى وكان 
   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I® : دورهم فيها ال يتجاوز التبليغ قال تعالى
  g  f  e  d c  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T

h© (الشورى اآلية ١٣) .

≥W�UG�« …b�Ë Æ∫ فغاية الرساالت السماوية واحدة تتمثل في هداية الناس إلى الله تعالى وتعريفهم به 
وتعبدهم له وحده، وقد أكد الله تعالى هذا املعنى على لسان الرسل جميعهم بتكرار قوله تعالى 

  E  D   C® ( األعراف : ٨٥ ) ، وقوله تعالى أيضا (O  N  M  L  K   J  I  )
H  G  F© (الذاريات:٥٦) .

وميكن تفصيل هذه الغاية كالتالي: 
توحيد الله تعالى في اخللق والذات واألسماء والصفات.

عبادته وحده ال شريك يعبد معه أو من دونه.
صيانة الكليات اخلمس (الدين-النفس-العقل-النسل-املال) واحلفاظ عليها من أي إخالل بها.

الدعوة إلى مكارم األخالق. 

 q�d�«Ë ¡UO
�_U� ÊU1ù« …dL�
لإلميان بالرسل ثمرات جليلة منها:

»_v�Ë∫ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده ، حيث أرسل إليهم الرسل ، ليهدوهم إلى صراط الله تعالى، 
ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلك.

»��WO�U∫ شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.
»��W��U∫ محبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم، والثناء عليهم مبا يليق بهم، ألنهم رسل الله تعالى، 

وألنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده.
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1 ملاذا يجب علينا اإلميان بالرسل ؟

2  اذكر دليلني نقليني على وجوب اإلميان بالرسل ، واشرحهما .

(25:ójó◊G)  |+  *  )  (      '  &  %  $  #  "  ! }:¤É©J ∫Éb  3

? (§°ù≤dG - äÉæ«ÑdG) ≈æ©e Ée .CG

.É¡ë°Vh .π°SôdG ∞FÉXh øe áØ«Xh ¤EG ájB’G äQÉ°TCG .Ü

.∂dP ójDƒj Ék«∏≤f kÓ«dO ÖàcG.¢SÉædG ≈∏Y áé◊G áeÉbEG : π°SôdG ∞FÉXh øe .`L

4 بالتعاون مع زمالئك اعقد ندوة بعنوان ( األنبياء والرسل هداة اخللق إلى احلق ) ، ثم حتدث عن دور األنبياء 

والرسل في هداية البشرية ، مدلال على ما تقول من الكتاب والسنة.
5 من أولو العزم من الرسل ؟ وملاذا أطلق عليهم ذلك ؟

6 ما ثمرة اإلميان باألنبياء والرسل ؟

7 استمع إلى اآليات ( ١٦٣ : ١٦٥ من سورة النساء ) ، ثم بني ما تشير إليه اآليات.

:»∏j Éª«a É¡Hƒ°Uh ,  áë«ë°üdG ÒZ IQÉÑ©dG ΩÉeCG ( * ) áeÓYh , áë«ë°üdG IQÉÑ©dG ΩÉeCG (√) áeÓY ™°V 8

(  )   .≈°ù«Y – ≈°Sƒe – ìƒf – º«gGôHEG – π«YÉª°SEG - óªfi: ºg π°SôdG øe Ωõ©dG ƒdhCG . CG

(  )      .¬HÉ≤Y øe ¢SÉædG ∞jƒîàd π°SôdG ˆG π°SQCG.Ü

(  )  .º¡Hò©j ÉeóæY áeÉ«≤dG Ωƒj áéM ˆG ≈∏Y ¢SÉæ∏d ¿ƒμj ’ »c π°SôdG ˆG π°SQCG .`L

(  )      .º«≤à°ùŸG •GöüdG ¤EG É¡fhó¡j ·C’G IOÉb π°SôdG .O

? ájhÉª°ùdG ä’É°SôdG IóMh í°†àJ º«a 9

 ÉØbƒeh ,  º¡«∏Y ∞°UƒdG Gòg ¥ÓWEG ÖÑ°Sh , ºgOóY  Éæ«Ñe π°SôdG øe Ωõ©dG ‹hCG øY GkÒ°üb ÉãëH ÖàcG 10

 ¿BGô≤dG øe ádOC’ÉH ÖàμJ Ée GójDƒe , É¡H ˆG ºgójCG »àdG äGõé©ŸG øe Iõé©eh , º¡H äôe »àdG ∞bGƒŸG øe

.áæ°ùdGh

ل

�U��—b��«
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قيم وآداب اجتماعية فى سورة احلجرات≥

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن:
يتلو سورة احلجرات تالوة صحيحة .

يوضح معاني املفردات اجلديدة.
يتعرف اآلداب والقيم الواردة بالسورة .

يوضح آداب احلوار والنقاش .
بني  اإلصــــالح  وقــواعــد  آداب  يــتــعــرف 

املتخاصمني .
يتلو اآليات تالوة صحيحة .

∫…—u��« Íb� 5� ≠∫ ÎôË√
بأمور  عنيت  الهجرة  بعد  نزلت  مدنية،  احلجرات  سورة 
العبادات واملعامالت، وترتيبها في املصحف التاسعة واألربعون، 
وقد  آية.  ثمانى عشرة  وآياتها  املجادلة،  بعد سورة  نزلت  وقد 
اشتملت آيات السورة على آداب، وأوامر، ونواٍه ظاهرة وباطنة 
عز  الله  أدب  الذي  الرفيع  بــاألدب  بدأت  وقد  وخاصة،  عامة 
وجل به املؤمنني فيما يعاملون به الرسول من التوقير واالحترام 

واإلجالل واإلعظام.
كما تؤكد اآليات على ضرورة التثبت من األخبار املنقولة 

سورة احلجرات

إخوة،  املؤمنني  ألن  بعض؛  على  بعضهما  الباغيتني  الفئتني  بني  باإلصالح  تأمرنا  ثم  ذنب،  في  نقع  ال  حتى 
واإلصالح بينهم واجب. كما أشارت اآليات إلى النهي عن السخرية من اآلخرين، وعن الظن والتجسس والغيبة؛ 
والله سبحانه وتعالي قد خلق الناس جميًعا شعوًبا وقبائل ليتعارفوا والتفاضل بينهم يكون عند الله بالتقوى. كما 

أنكرت اآليات على األعراب ادعاءهم ألنفسهم اإلميان وهم مازالوا مسلمني لم يتمكن اإلميان من قلوبهم.

   u  t  s  r  q  p  o  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ زب
   ©   ¨   §   ¦     ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {   z     y   x   w   v
   ¾   ½   ¼   »   º      ¹    ¸   ¶μ   ´    ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª
   ,   +   *)   (   '   &   %   $   #   "   !    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿
   @  ?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /  .  -

         W  V  U  T  S  R      Q  P  O  N   M  L  K              J  I      H  G  FE  D  C  B  A

   j   i   h   g   f   e   dc   b   a   `    _   ^   ]   \   [Z   Y   X

ترتيبها
٤٩

آياتها 
١٨ %

%
%

%
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معناهاالمفردات

f  e  d  c  b  aالتقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم

x  w  v   u  t  sÀ أي ال ترفعوا أصواتكم عند مخاطبتكم الرسول

|  {  z    y.ال تخاطبوه كما يخاطب أحدكم غيره

يبطل ثواب أعمالكم.¡  ¢  £

«  ª.يخفضون أصواتهم

μ  ´   ³  ²  .أي أخلص الله قلوبهم لتقواه وطاعته

خارج عن حدود الشرع.  4

M  .أي أصابكم العنت واملشقة

U  T  S.حسن اإلميان في قلوبكم

r.اعتدت

z.ترجع

معانى المفردات والتراكيب

z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k  }     |  {~  ے  ¡   

   μ   ´   ³²   ±   °        ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢

     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

  !   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ

  7   6  5  4  32   1  0  /  .   -   ,+  *  )                 (  '  &       %  $  #  "
  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E  D  C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8
  g  f  e   d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO
  }    |   {   z  y  x      w  vu  t  s    r  q  p   o  n  m  lk  j  i  h
  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~
  Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸    ¶    μ   ´   ³   ²
  ß  Þ   Ý   Ü  Û  Ú  Ù                 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ

æ  å  ä  ã  â  áà   رب (احلجرات: ١ - ١٨)
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معناهاالمفردات

ال يهزأ. ½    ¾

Ò  Ñ  .وال يعب بعضكم بعًضا

Ö  Õ  Ô.ال يخاطب أحدكم غيره بألفاظ يكرهها

Ü  Û  Ú   Ù  Ø  بئس الفعل فعلكم أن تتنابزوا باأللقاب

ال تتبعوا عورات الناس-   .

ال يذكر أحدكم غيره بألفاظ يكرهها/  0  1   2

�« ∫U�dO�H اآليات من (١ -١٣) ÎO�U�
(o n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^) :قال الله تعالى

افتتح الله السورة بهذا النداء احملبب إلى القلوب أال وهو الوصف باإلميان الذي من شأن املتصفني به أن 
ميتثلوا ملا يأمرهم الله تعالى به ويجتنبوا ما ينهاهم عنه. فقد نهاهم عن اإلسراع في أمر من األمور، وأن يكونوا 
تبًعا للرسول في كل شأن، واملراد: التقضوا أمًرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، وليكن ذلك خوًفا من الله 

فيما أمركم به، ألن الله سميع بأقوالكم، عليم بنياتكم.
               }   |   {   z     y   x   w   v    u   t   s   r   q   p):تعالى قوله 

~   ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦  §  )
.À هذا أدب ثاٍن أدب الله تعالى به املؤمنني وهو أال يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبى

    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p):فقال À للرسول  تأكيد فيه وجوب احترامهم  وهذا 
z  }  |  {   ~   ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦) فالنداء للمؤمنني أيًضا بأن يواظبوا على 
توقيرهم واحترامهم للرسول وأال يرفعوا أصواتهم فوق صوته عند مخاطبتهم إياه، فال يجعلوا أصواتهم مساوية 
لصوته عند الكالم معه À، كما يحذرهم سبحانه بأال ينادوه باسمه مجرًدا (يا محمد) ولكن نداءه يكون: يا 

رسول الله، يا نبي الله. وقوله تعالى: (  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦)
بيان ملا يترتب على رفع الصوت عند مخاطبة الرسول À من خسران، فالنهي عن رفع الصوت عند النبي 

خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو ال يدري.
   ¸   ¶μ   ´    ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨) تعالى:  قوله 

(  ¼  »  º     ¹

ميتدح الله سبحانه وتعالى الذين يخفضون أصواتهم في حضرة رسول الله À وعند مخاطبتهم له، بأن 
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خلص قلوبهم لتقواه وطاعته وجعلها خالصة من أي شيء سوى اخلشية والطاعة، وجزاؤهم غفران ذنوبهم وأجر 
كبير ال يعرف مقداره إال الله تعالى، ولقد التزم املسلمون بهذا األدب في حياة النبي À وبعد مماته، فقد سمع 
عمر بن اخلطاب (رضي الله عنه) صوت رجلني في مسجد النبي À قد ارتفع صوتهما فجاء فقال: أتدريان أين 
أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قاال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضرًبا. فقد قال 

العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره À، كما كان يكره في حياته عليه السالم.

  $  #  "  !    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½) تعالى:  قوله 
(.  -   ,  +  *)  (  '  &  %

نزلت هاتان اآليتان في وفد بني متيم، أتوا رسول الله À وقت الظهيرة وفيهم األقرع بن حابس، وعيينة بن 
حصني، ونادوا النبي À من وراء حجراته، وقالوا: اخرج إلينا يا محمد. فكره النبي منهم ذلك الفعل. فلو أنهم 
في  لهم  خيًرا  لكان صبرهم  األدب  من  اخلالية  الصورة  بتلك  بندائك  يتعجلوا  ولم  ملقابلتهم  تخرج  حتى  صبروا، 

دينهم.

( +  ,   -) بليغ الغفران والرحمة واسعهما فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤالء إن تابوا وأنابوا.

قوله تعالى: (/  0  1  2     3  4  5  6   7  8  9  :     ;  >  =  <  
(   @  ?

ثم وجهت السورة نداء ثالًثا إلى املؤمنني أمرتهم فيه بالتثبت من صحة األخبار التي تصل إليهم، وأرشدتهم 
إلى مظاهر فضل الله عليهم، لكي يواظبوا على شكره، وقد ذكر املفسرون في سبب نزول هذه اآلية ما روي عن 
ابن عباس · قال: كان رسول الله À قد بعث الوليد بن عقبة إلى بني املصطلق ؛ ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم 
ملا أتاهم اخلبر فرحوا وخرجوا يتلقون مبعوث رسول الله À فرجع الوليد – ظًنا منه أنهم يريدون قتله – فقال 
يا رسول الله: إن بني املصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله من ذلك غضًبا شديًدا، فبينما هو يحدث 
نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا نعوذ 
بالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل الله اآلية، وقوله:   (7  8  9  :) خشية أن تصيبوا قوًما بجهلكم 

ا. وعندئٍذ يكون الندم والت حني مندم. حقيقة أمرهم. لظنكم أن النبأ الذي جاء به الفاسق حّقً

  R      Q  P  O  N   M  L  K      J  I      H  G  FE  D  C  B  A) :قوله تعالى
  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [Z  Y  X         W  V  U  T  S

(h  g  f  e

اعلموا أيها املؤمنون أن فيكم رسول الله الذي أرسله – سبحانه – لكي يهديكم إلى احلق وإلى الطريق 
القومي وهو À إذا أطاعكم في كثير من األخبار التي يسمعها منكم وفي األحكام التي حتبون تطبيقها عليكم 
أو على غيركم، فإذا أطاعكم في كل ذلك ألصابكم العنت واملشقة، ولنزل بكم ما قد يؤدي إلى هالككم وإتالف 
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أموركم. ولكنه ال يطيعكم في كل ما يعن لكم أى (يخطر لكم)، وإمنا يتبني األمور واألخبار ويتثبت من صحتها 
ثم يحكم، وقد حبب الله إلى كثير منكم اإلميان املصحوب بالعمل الصالح والقول الطيب وزينه وحببه في قلوبكم، 
هم  اجلليلة  الصفات  بتلك  واملتصفون  عنه،  نهى  أو  به  أمر  ما  بكل  والعصيان  والفسوق  الكفر  إليكم  وبغض 
الثابتون على دينهم، املهتدون إلى طريق الرشد والصواب ألجل فضله عليكم، ورحمته بكم، وإنعامه عليكم بالنعم 

التي ال حتصى. والله تعالى عليم بكل شيء، حكيم في كل أفعاله وأقواله وتصرفاته وشرعه وقدره.
  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i) :قوله تعالى
(«   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  ے  ~}  |     {  z  y     x   w

إن حدث قتال بني طائفتني من املؤمنني، فعليكم أن تتدخلوا بينهما عن طريق اإلصالح وبذل النصح وإزالة أسباب 
اخلالف، فإن اعتدت إحدى الطائفتني على الطائفة األخرى، وجتاوزت حدود العدل واحلق، فقاتلوا – أيها املؤمنون 
– الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله – تعالى – وأمره، وحتى تقبل الصلح الذي أمرناكم بأن تقيموه بينهم. فإن 
رجعت الفئة الباغية عن بغيها ، وثابت إلى رشدها، وقبلت الصلح، وأقلعت عن القتال، فأصلحوا بني الطائفتني إصالًحا 
يتسم بالعدل التام وبالقسط الكامل؛ ألن الله تعالى يحب من يفعل ذلك. فاألصل في العالقة بني املؤمنني أن تقوم على 

التواصل والتراحم، ال على التنازع والتخاصم.
(¹  ¸  ¶   μ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬) :قوله تعالى

إن املؤمنني إخوة في الدين والعقيدة، فهم يجمعهم أصل واحد وهو اإلميان، كما يجمع اإلخوة أصل واحد 
وهو النسب، وكما أن أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب اخلير، ودفع الشر، فكذلك 
األخوة في الدين تدعوكم إلى التعاطف والتصالح، وإلى تقوى الله وخشيته، ومتى تصاحلتم واتقيتم الله – تعالى 

– كنتم أهال لرحمته ومثوبته.

  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º) :قوله تعالى
  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í

(ä  ã  â

يكون  أن  ببعض عسى  بعضكم  يستهزئ  وال  بعًضا،  بعضكم  يحتقر  ال  اإلميان،  بالله حق  آمنتم  من  يا 
املستهزأ به خيًرا عند الله من املستهزئ، إذ إن أقدار الناس عند الله ليست على حسب املظاهر واألحساب، 
وإمنا هي بحسب قوة اإلميان، وحسن العمل، وعليكم يامعشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، 
وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقالًعا تاًما عن السخرية من غيركن. وال يعب بعضكم بعًضا بقول أو إشارة 
سواء أكان ذلك في حضور الشخص أو في غيابه، وال يخاطب أحدكم غيره باأللفاظ التي يكرهها فبئس الفعل 
فعلكم أن تذكروا إخوانكم في العقيدة مبا يكرهونه ومبا يخرجهم عن صفات املؤمنني الصادقني بعد أن هداهم 

الله تعالى، وهداكم إلى اإلميان. ومن لم يقلع عن ارتكاب تلك املعاصي والرزائل، فقد ظلم نفسه.
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قوله تعالى: (!  "  #  $  %       &  '  )                 (  *  +,   -   .  /  0  1   
(D  C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8  7   6  5  4  32

ما زال نداء املؤمنني هو األدق لغة واألنسب أسلوًبا، فهو سبحانه وتعالى يأمرهم أن يبتعدوا ابتعاًدا كامًال عن 
الظن السيء بأهل اخلير؛ ألن الظن السيء الذي ال يستند إلى دليل مادي إمنا هو مجرد تهمة تؤدي إلى الشك 
والفساد واإلفساد بني املؤمنني، كما ينهاهم عن التجسس على أحوال الناس والبحث عن أسرارهم أو عوراتهم 
أو معايبهم، ومن تتبع عوارات الناس تتبع الناس عورته، وفضحه الله تعالى. كذلك نهانا عن ذكر غيرنا بسوء، 
فمثل من يغتاب أخاه املسلم كمثل من يأكل حلمه وهو ميت ، وال شك في أن كل عاقل يكره ذلك وينفر منه 
أشد النفور، ثم عليكم بتقوى الله – أيها املؤمنون – بصيانة أنفسكم عن كل ما أمركم الله سبحانه باجتنابه. 

وهو – تعالى – يقبل توبة التائبني، ورحمته وسعت عباده املؤمنني.

1 قال تعالى : (z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  }  |  {               ~   ے  

. (¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡

 أ ـ ما معنى كل من : (جتهروا - حتبط)؟

ملاذا خص الله تعالى املؤمنني بالنداء؟ ب ـ  

جـ ـ ما التوجيه اإللهى فى هذه اآلية ؟ وما الدرس الذى تتعلمه منها؟

ÆÆÆÆbMŽ Àb×¹ Ê√ V−¹ «–U�  2

أ ـ اقتتال طائفتني من املؤمنني؟

زيارة قبر الرسول À؟  ب ـ  

∫ vK¹ ULO� QD)« …—U³F�« ÂU�√ ©O® W�öŽË ¨W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{  3

(  )  أ ـ.   سورة احلجرات مكية.       

(  )      . Àال يجوز رفع الصوت عند قبر الرسول ب ـ. 

(  ) جـ ـ . نزلت اآلية السادسة من السورة فىاحلكم بن هشام.   

u

�U��—b��«
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∫Vł√ rŁ √d�«  4

  s  r  q  p  o  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ زب تعالى:  قال 
z    y  x  w  v   u  t  }  |  {               ~   ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦  §) 

(احلجرات١-٢)

? zf  e  d  c  b  a{ :¬dƒ≤`H Oƒ°ü≤ŸG Ée . أ

πªcCG  ...................... , ...................... , ...................... ¿ÉàjB’G É¡àæª°†J »àdG ÜGOB’G øe . ب

? À »ÑædG äƒ°U ¥ƒa ¬Jƒ°U ™aôj øe AGõL Ée . ج

................... , .................... , ...................É¡æe áKÓK ôcPG .QGƒ◊G ÜGOBG ¢†©H ≈∏Y IQƒ°ùdG â∏ªà°TG  5

?äÉYÉ°TE’G öûf øe ΩÓ°SE’G ∞bƒe Ée  6

.É¡æe á°ùªN ôcPG .Úª°UÉîàŸG ÚH ìÓ°UEÓd §HGƒ°V ΩÓ°SE’G ™°Vh  7

.∂dP í°Vh .øjôNB’G øe ájôî°ùdG øe IQƒ°ùdG Qò–  8
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أدب احلوار مع اآلخر≤

∫ W�bI�
يرسل الله الرسل لهداية خلقه وبيان مراده من وجودهم 
عبًرا  لتكون  الكرمي  القرآن  ولذا جاءت قصص  األرض؛  على 
وعظات ال تتكرر، وهي قصص واقعية ألنها من كالم احلق ال 
من رواية اخللق، وجاءت في مواقف متفرقة في القرآن لتثبيت 
فؤاد النبي À، وأفئدة املؤمنني فيما يواجههم من صعوبات، 
وما يحل بهم من مصائب في دينهم ودنياهم، قال الله تعالى: 

  K   J   IH   G   F   E   D   C   B   A     @   ?)
P  O  N  M   L) ( هود : ١٢٠ )

القرآن  عاجلها  التي  القصص  من   Ÿ إبراهيم  وقصة 
عبًرا  لنا  يسوق  موضع  وكل  موضع،  من  أكثر  في  الكرمي 

وعظات مختلفة ومنها : 
∫tO�√ l� rO"«d�≈

األصنام  عبادة  ترك  إلى  آزر  أبــاه   Ÿ إبراهيم  دعا 
له،  يستجب  لم  أباه  ولكن  وحده،  الله  إلى  بالعبادة  والتوجه 
بل توعده بالرجم والطرد، فما كان من إبراهيم إال أن وعده 

باالستغفار له قال الله تعالى:

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :

يقرأ النص الشريف من سورة مرمي.
النص  من  احلــوار  آداب  بعض  يستنتج 

القرآنى الشريف.
يستنتج الدروس والعبر من موقف إبراهيم 

Ÿ مع قومه.
يتعرف متطلبات احلوار مع اآلخر وآدابه.

بها  يتسم  أن  ينبغى  التى  الصفات  يعدد 
احملاور.

بالنص  ــواردة  ال املفردات  معانى  يتعرف 
الشريف.

مع  محاوراته  فى  ــوار  احل ــآداب  ب يلتزم 
اآلخر.

  M   L       K   J   I   H   G   F   E     D   C   B   A  @   ?  >          =  <  ;:  9  8   7®

  `   _   ^   ]    \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S   R    Q   P   O   N

  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e  d  cb  a

z  y  x  w  v  u  t  s   }|  {  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥  

  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §   ¦

  Ì   Ë   Ê   É   È      Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »

©Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ     Ð  ÏÎ  Í
( مرمي : ٤١-٥٠ )
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∫¡U�ü« l� rNK�UF� w� ¡UM�_« UNLKF�� w��« d
F�« s� dO�J�« p�– w�Ë

١. أدب احلوار الذي اتبعه إبراهيم في خطابه ألبيه .

٢. الرفق واللني ما كان في شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه، وطريق الوعظ والدعوة إلى الله 
عزو جل يتطلب احلكمة من الداعية ؛ بحيث يستخدم الوسائل املناسبة الستمالة قلوب املدعوين ، كما 

  {   z  y  x   w  v) تعالى:  قال  أبيه،  الستمالة  أبت)  (يا   Ÿ إبراهيم  استخدم 
|{  ~  ے  ¡  ¢£) ( النحل :١٢٥).

 ٣. براعة الداعية تكمن في قدرته على اإلقناع وهذا يتحقق عندما ينجح في جعل محاوره يعترف مبا 
هو عليه من اخلطأ وإثارة عقله للتفكير في دواعي بطالن موقفه، وذلك واضح في حوار إبراهيم عليه 
السالم عندما استخدم أسلوب االستفهام مع أبيه لالستفهام عن سبب عبادته لألصنام كما في قوله 
إظهار  هنا في  والبراعة  (مرمي:٤٢)،   (O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D):تعالي

جوانب الضعف وانعدام املنفعة من هذه األصنام فهي ال تستحق العبادة .

٤. قدرة الداعية على إقناع احملاور له بحياديته وتواضعه فيما يدعوه إليه ، فليس األمر ذاتيا بينه وبني 
احملاور، ولكن الهدف هو حتقيق النفع له بإرشاده إلى الصواب وإلى طريق الرشد، وذلك واضح في 

  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q ) :مع أبيه في قول الله تعالى Ÿ حوار إبراهيم
]  \   [  ) (مرمي:٤٣). 

∫t�u� l� Âö��« tOK� rO"«d�≈
امتدت دعوة إبراهيم إلى جميع قومه، ولكنهم أبوا واستكبروا رغم أنه برهن لهم على بطالن ما يعبدون، 

  ¸  ¶           μ  ´  ³  ²     ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª) ،وزادوا في طغيانهم فألقوه في النار
  «   ª   ©  ¨  §) : ¹) (الصافات :٩٧ - ٩٨)  ولكن الله القادر جعل النار برًدا وسالًما عليه ، قال تعالى

¬  ®) ( األنبياء : ٦٩).

∫t�u� l� rO�«d�≈ n�u� w� d�F�«Ë ”Ë—b�« s�Ë
١. الثبات على احلق مهما كانت تهديدات العدو فالنصر للحق دائما .

٢. املعجزة أمر خارق للعادة يؤيد الله به رسله ومعجزة إبراهيم Ÿ في هذا املوضع واضحة في تعطيل 
خاصية اإلحراق في النار دون تدخل من عوامل خارجية ، مثل املطر أو الرياح .

٣. صدق التوكل على الله عز وجل وهذا واضح في موقف إبراهيم Ÿ عندما جاءه جبريل Ÿيسأله ، 
ا إليك فال ” فلم يجزع ولم يفزع . وهو في النار ، إن كان يريد منه شيًئا فيرد عليه بثقة وثبات ” أمَّ



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�« v½U¦�« vÝ«—b�« qBH�«±Σ

lL²−*«Ë ÂöÝù« ≠ v�Ë_«…bŠu�«

  ∫œËdLM�« l� Âö��« tOK� rO"«d�≈

   N   M   L   K   J   I   H   G   F   E     D   C    B   A   @   ?   >   =): تعالى  الله  قال 
  e  dc   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O

i  h  g  f) ( البقرة ٢٥٨ ).

في ربه، فقد ادعى الربوبية وزعم أن لديه القدرة  على إحياء املوتى،   – Ÿ لقد حاج النمرود إبراهيم
وأنه بإمكانه إصدار أمر بالقتل ملن يشاء والعفو عمن يشاء من املسجونني، ولم يتوقف إبراهيم Ÿ عند نقطة 

  \  [    Z   Y  X  W ) : اإلحياء واإلماتة، وهنا أفحمه إبراهيم بسؤال لم يستطع له جواًبا وهو قوله
[  ^  _  `  c   b  a) ( البقرة : ٢٥٨ )

وفي هذا املوقف العديد من العبر، منها:

١. الذكاء وسرعة البديهة ؛ بحيث يكون اإلنسان مرنا في موضع احلوار إلثبات احلق فيفكر في حجج وأدلة  
يفاجئ بها خصمه ويكشف بها ضعفه وبطالن حجته .

٢. البعد عن الذاتية في احلوار .

٣. التعميم في تقدمي النصح ؛ بحيث يستفيد من النصيحة كل من سمعها أو قرأها، وذلك األسلوب كان 
النبي À يتبعه في تقدمي نصح أصحابه .

٤. الغرور يهلك صاحبه ويعميه عن متييز احلق من الباطل .

∫tM�«Ë t��Ë“ l� Âö��« tOK� rO"«d�≈

ملا سار إبراهيم Ÿ بزوجته هاجر وابنه إسماعيل في الصحراء حتى وصل إلى موضع البيت احلرام 
وكان مكانا ال زرع فيه وال ماء وال أنيس، وتركهما تنفيذا ألمر الله، وقد سألته هاجر:آلله أمرك أن تتركنا هنا، 
فرد إبراهيم: نعم، فردت قائلة: إذن لن يضيعنا، ونفذ املاء وعطشت هي وطفلها وبحثت وسعت حتى تفجرت 

زمزم فشربت وسقت طفلها وأرضعته .

وفي هذه القصة الكثير من  الدروس والعبر منها:

الصبر  في  وُأسوًة  االنقياد،  في  وُقدوًة  االتباع،  في  ِنبراسًا  املؤمنة  هاجر  من  املسلمُة  املرأُة  تأُخذ   .١  
والَثبات. 
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٢. الدعاء؛ فهو يفرج الكروب ويرفع عن كاهل اإلنسان الشعور باليأس، وذلك املعنى مستمد من دعاء 
إبراهيم ألهله عند انصرافه عنهم وتركهم في واٍد ال زرع فيه وال ماء. قال الله تعالى:

  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  }
m  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c | (إبراهيم:٣٧)

٣. األخذ باألسباب؛ وذلك نتعلمه من سعي هاجر بني الصفا واملروة بحثا عن غوث لطفلها الرضيع مع 
ثقتها الراسخة في حفظ الله لهما.

٤. طاعة املرأة لزوجها، فحينما ترك إبراهيم هاجر وطفلها وانصرف لم جتزع ولم تعترض عليه، ولكنها 
: آلله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم، فامتثلت ألمر الله وأطاعت زوجها. سألته في أدب جمٍّ

∫ Âö��« tOK� rO"«d�≈ WH

.(À) في اِخللقة واُخلـلق ، فقد قال النبي محمد  Ÿ مع إبراهيم (À) تشابه  النبي محمد

معناهاالمفردات
نوعضرٌب

أنهم غالظ شداد رجال شنوءة العربية ومن صفاتهم  قبيلة كانت أقصى جنوب اجلزيرة   ( ( شنوءة 
طوال القامة .

أي النبي À.صاحبكم

اللغويات

 À فى هذا احلديث ما يبرز لنا الصفات اُخللقية واَخللْقية التي اتصف بها إبراهيم عليه السالم فالنبي
يشبهه كثيرًا في كمال اُخللق ، وحسن الصورة ، وشرف النسب .

n�d� Y�b�

 ÓsÚÐ« v Ó�O Ž ÔXÚ¹Ó√ Ó—ÓË Ó…Ó¡uÔM Óý ‰U Ół — Ús � Ôt]½ÓQ Ó� ‰U Ół =d�« Ós � Ï»Úd Ó{ v ÓÝuÔ� « Ó– S Ó� Ô¡UÓO ³Ú½Ó_« ]vÓK ÓŽ Ó÷ d ÔŽ®
 t]K�« Ô	«ÓuÓK Ó
≠ ÓrO ¼« ÓdÚÐ ≈ ÔXÚ¹Ó√ Ó—ÓË ÌœuÔF Ú� Ó� ÔsÚÐ Ô… ÓË Úd ÔŽ U ÎNÓ³ Óý t Ð ÔXÚ¹Ó√ Ó— Ús Ó� Ô»Ód ÚÓ√ « Ó– S Ó� ≠ÔÂÓö ]��« tÚOÓK ÓŽ≠ Ó Ó.Úd Ó�

t © ( رواه مسلم )  Ó�ÚHÓ½ w MÚFÓ¹≠ Úr ÔJÔ³ ŠU Ó
 U ÎNÓ³ Óý t Ð ÔXÚ¹Ó√ Ó— Ús Ó� Ô»Ód ÚÓ√ « Ó– S Ó� ≠ tÚOÓK ÓŽ
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1 ملاذا يقص الله القصص في القرآن الكرمي ؟

      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A @  ?  >          =  <  ;:  9  8   7® : 2 قال تعالى

P  O  N  M  L  © (مرمي:٤١-٤٢).

أ . ما املقصود بالكتاب ؟ 

ب . مب علل إبراهيم ألبيه على بطالن عبادته لألصنام ؟

جـ . ماذا نتعلم من قوله : (يا أبت) ؟ 

3 ماذا نتعلم من حوار إبراهيم Ÿ مع أبيه ؟

4 الثبات على احلق صفة األنبياء والصاحلني . وضح ذلك من خالل فهمك موقف إبراهيم Ÿ مع قومه .

5 كيف أفحم إبراهيم Ÿ النمرود ؟

6  أثبتت هاجر أن املرأة الصاحلة تطيع زوجها وتعينه على أمر ربه . وضح ذلك .

شبها  به  رأيت  من  أقرب  فإذا   – عليه  الله  صلوات   – إبراهيم  (ورأيــت   :  À الله  رسول  قال    7

صاحبكم)

أ . من املقصود بصاحبكم ؟

ب . ابحث في كتب السيرة النبوية وقصص األنبياء وشبكة اإلنترنت عن صفات إبراهيم Ÿ ، وصفات 
النبي À ، وبني أوجه التشابه بينهما . 

  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A @  ?  >        =  <  ;:  9  8   7 } : ¤É©J ∫Éb   8

  d  cb  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N
 Ëôe ) | u  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e

 ( 45 :41-
? ¬«HCG ™e º«gGôHEG QGƒM øe É¡ª∏©àJ »àdG ÜGOB’G Ée . CG

? |   O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E } : ¤É©J ¬dƒb ád’O Ée .Ü

? √ÉHCG º«gGôHEG ƒYój Ω’EG .`L

�U��—b��«
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:CÉ£ÿG Öjƒ°üJ ™e ,  áë«ë°üdG ÒZ IQÉÑ©dG ΩÉeCG ( * ) áeÓYh , áë«ë°üdG IQÉÑ©dG ΩÉeCG (√) áeÓY ™°V ١

(  )       .π°SôdG ∫É°SQEG »°†à≤j ÜÉ≤©dGh ÜGƒãdG . CG

(  )    .¬HQ ájÉYQ ‘ ¬æHGh ¬àLhR ΩÓ°ùdG ¬«∏Y º«gGôHEG ∑ôJ .Ü

: Ú°Sƒ≤dG ÚH É‡ ÜGƒ°üdG ÒîJ ٢

......................‘ í°†àJ ájhÉª°ùdG ä’É°SôdG IóMh .CG

( áeRC’G ±ÓàNG – øcÉeC’G Oó©J – π°SôdG Oó©J – Qó°üŸG IóMh ) 

:§≤ædG ¿Éμe πªcCG ٣

......................... `H ¿ƒeƒ≤j OÉÑ©dG ¤EG ˆG AGôØ°S π°SôdG .CG

................... ¬æe Ö∏W ÉeóæY º«gGôHEG ¬à¡Ña ΩÓ°ùdG ¬«∏Y º«gGôHEG ≈∏Y OhôªædG ÈμJ .Ü

: ( Ü )  øe ¬Ñ°SÉæj ÉÃ ( CG ) øe π°U ٤

 ( Ü )                                                   ( CG )
.áeCG ¿Éc -                               ≈°Sƒeh º«gGôHEG -

 .π°SôdG øe Ωõ©dG ‹hCG øe -     ΩÓ°ùdG ¬«∏Y º«gGôHEG -

.π°SôdÉH ¿ÉÁE’G ÜƒLh ≈∏Y Ú«∏≤f Ú∏«dO ÖàcG ٥

? áØ°üdG √ò¡H GƒØ°üJG GPÉŸh ? π°SôdG øe Ωõ©dG ƒdhCG øe ٦

  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A @  ?  >        =  <  ;:  9  8   7 } : ¤É©J ∫Éb ٧

 | O  N  M

? ( ÉÄ«°T ∂æY »æ¨j ’ ) ≈æ©e Éeh ? ÜÉàμdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée .CG

. ¬«HCG ™e º«gGôHEG QGƒM øe ¬àª∏©J Ée ÖàcG .Ü

? ΩÓ°ùdG ¬«∏Y º«gGôHEG á°üb øe âª∏©J GPÉe .`L

C C
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∫d�ü« ÂuO�U� ÊU1ù« vK� WOKIF�« W�œ_«

١. إن الله عز وجل هو الذى أوجد اخللق من العدم، وهو قادر على إعادة اخلالئق بعد فنائهم، ألن إعادتهم 
 "Å              Ä" ليست بأصعب من خلقهم، وإيجادهم على غير مثال سابق، وأداة اخللق واحدة فى كل شئ

(¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  ») (الروم:١١).

فكذلك   ، األرض  هذه  فى  املوات  من  احلياة  الله  يخرج  وكما   ، واحدة  طبيعة  ذات  احلياة  معجزة  إن   .٢
  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  μ) يخرج احلى من امليت فى نهاية املطاف
 (Ô  Ó  Ò  Ñ           Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â

(األعراف:٥٧). 

٣. من يتأمل فيما فى األنفس واآلفاق من داللة اخللق والعناية لزمه اإلميان بأن الله واحد قادر عليم حليم ، 
ومن آمن بقدرة الله الكاملة فإنه يؤمن باليوم اآلخر.

٤. احلياة الدنيا هى دار العمل والتكليف وحتمل األمانة فكان من احلكمة اإللهية أن يكون اجلزاء فى دار 
أخرى بعد هذه الدار ، وذلك يوم القيامة ، حيث اجلزاء بال عمل أو تكليف.

 ∫d�ü« ÂuO�U� ÊU1ù« 	«dL�

اإلميان باليوم اآلخر يجعل حلياتنا غاية سامية، هي فعل اخليرات، وترك املنكرات، والتحلي بالفضائل، 
باليوم  ثمرات اإلميان  والعقول، واألموال. ومن  باألبدان، واألديان، واألعراض،  الضارة  الرذائل  والتخلي عن 

اآلخر:
١. الرغبة في فعل الطاعة، واحلرص عليها؛ رجاء لثواب ذلك اليوم.

٢. الرهبة من فعل املعصية، ومـن الرضـا بها؛ خوفـًا من عقاب ذلك اليوم.
ا يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة، وثوابها.  ٣. تسلية املؤمن عمَّ

٤. إيثار اآلخرة على الّدنيا، والّصبر على الّشدائد.
عن  املسؤولية  بتمام  الشعور  املؤمن  نفس  في  يبعث  اآلخر  باليوم  فاإلميان  باملسؤولية؛  الشعور  تربية   .٥

أعماله.
٦. حتقيق األخالق الفاضلة في سلوكنا وحياتنا حتقيًقا فعلًيا ثابًتا غير متقلّب، بال نفاق وال رياء، ابتغاء ثواب 

الله يوم احلساب. 

∫vK� U0 ÊU1ù« d�ü« ÂuO�U� ÊU1ù« v� q�b�Ë
∫tLOF�Ë d
I�« »«cF� ÊU1ù«

 إن املوت يقترب من كل حى فى وقته الذى كتبه الله عز وجل ، ومن ثم ينتقل اإلنسان إلى القبر ، وهو أول 
منزل من منازل اآلخرة.
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فاإلميان بالله، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، يستلزم اإلميان بعذاب القبر، ونعيمه، وكل  أحوال 
القبر وما يجري فيه؛ ألن الغيب، يجب اإلميان به كما جاء فى القرآن فى قوله تعالى (¬  ®   ¯  °   ±  

μ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ) (سورة املؤمنون: ١٥- ١٦). 

√d�I�« W?M�� Æ∫ وهي سؤال امليـت بعد دفنـه عن ربه، ودينه، ونبيه؛ فيثبِّت الله املؤمنني بالقول الثابت، فيقول 
املؤمن: ربي الله، وديني اإلسالم، ونبيِّي محمد À ، ويضُل الله الظاملني فيقول الكافر:ال أدري، 

ويقـول املنافق أو املرتاب: ال أدري سمعت النـاس يقولون شيئـًا فقلته.
قال الله تعالى:(=  <  ?  @  G  F  E   D  C  B  A ) (إبراهيم:٢٧) واملراد 

باآلخرة ما يشمل سؤالهم فى القبر وسؤالهم فى مواقف القيامة.

آل  تعالى في  الله  قال  والكافرين،  املنافقني  للظاملني من  يكون  القبر  «tLOF�Ë d�I�« »«c� Æ∫ فعذاب 
فرعون: (z  y  x    w  v  u  t  sr  q  p  o   n  }) (سورة غافر: ٤٦) 
أى أن فرعون وأتباعه يعرضون على النار أول النهار وآخره وهم فى قبورهم، وكذلك يكون حالهم فى اآلخرة. 

      G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >    =  ):وأما نعيم القبر؛ فللمؤمنني الصادقني قال الله تعـالى
      ]  \            [    Z  Y  X  W           V     U  T  S   R  Q          P  O  N  M  L  K  J  I   H

^  _  `  c  b  a) (سورة الواقعة: ٨٣- ٨٩) .
 ∫YF
�U� ÊU1ù«

اإلميان بالبعث واجلزاء هو القاعدة الراسخة، واألساس القوى الذى يقوم عليه حتقيق خالفة اإلنسان فى 
األرض، وهو أساس البناء اخللقى املسعد للبشرية ، واحملقق لصالحها وأمنها.

 والبعث: هو إحياء الله للموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم ليلقى كل منهم جزاءه الذى قدر له من نعيم 
أو عذاب.

 ∫dA(«

قالت  عنها  الله  رضي  عائشة  فعن   . احلساب  أجل  من  اجلمع  هو 
سمعت رسول الله À يقول :(يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ُغرًال) 
قلت: يا رسول الله: الرجال والنساء جميًعا؛ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال 
(يا عائشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك)، وفي رواية (األمر أهم من أن 

ينظر بعضهم إلى بعض (متفق عليه).
الكتاب والسنة . وقال تعالى (¬  ®   ¯  °    والبعث حق ثابت دل عليه 

±  μ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹ ) (املؤمنون١٥ ،  ١٦ )
 ∫¡«e'«Ë »U�(U� ÊU1ù«

يحاَسبُ العبد على عمله يوم القيامة، ويجازى عليه، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع املسلمني. 
قال الله تعالى: (Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ) (سورة الغاشية: ٢٥- ٢٦).

  Ú  ÙØ) : وقوله تعالى : (&  '   )  (  *  +           ,  - ) (احلجر: ٩٢ ،٩٣) ، وقوله
Ü  Û ) (الصافات :٢٤)

ت 
ًال) 
معناهاالكلمةل 

ُغرًال
بضم الغني املعجمة، 
أي : غير مختونني.

معانى المفردات
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∫—UM�«Ë WM'U� ÊU1ù«
الله للمؤمنني   اجلنة والنار هما املآل األبدي للخلق، فاجلنة هي: دار الثواب والنعيم املقيم التي أعدها 
املوحدين، الذين يعملون الصاحلات، وخافوا ربهم، وآمنوا مبا أوجب الله عليهم اإلميان به، وأطاعوه سبحانه 
وطعامها،  وثمارها،  وأشجارها،  وأنهارها،  ونعيمها،  اجلنة  العزيز  كتابه  في  تفصيًال  الله  بني  وقد  ورسوله، 
وشرابها، وثيابها، وحللها ومساكنها وغرفها وحورها، وذكر أن نعيمها ال يشبهه نعيم الدنيا، قال جلَّ شأنه 
:(°  ±   Á  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶          μ  ´  ³   ²) (الكهف: ١٠٧-١٠٨)، وقال 
النبي À فى احلديث القدسى قال الله عّز وَجّل: (أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال 

خطر على قلب بشر) (رواه مسلم).
ها الله تعالى  أما النار: فهي دار الكافرين، واملستكبرين عن طاعة الله وعبادته، وهي دار العذاب التي أعدَّ
كال ما ال يخطر على البال قال  للكافرين الظاملني، الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب، والنــَّ

الله تعالى: (Ì  Ë  Ê   É  È) (آل عمران :١٣١).

øW�UOI�« Âu� W�UHA�« ÊuJ� s*
الشفاعة : سؤال اخلير للغير، وهى تكون من األنبياء والعلماء العاملني والشهداء والصاحلني  ومن حكمة 
الله سبحانه وتعالى أن جعل احلياة الدنيا دار اجتهاد وعمل، وجعل اآلخرة دار حساب وجزاء، يحاسب فيها 

الناس، فيجزى احملسن على إحسانه، واملسيء على إساءته، قال الله تعالى:(¬  ®  ¯        °  ±  ³²   
´  μ  ¶  ¸) ( إبراهيم:٥١)، ففي ذلك اليوم يقف العباد بني يدي ربهم خاضعني أذالء، يكلمهم ربهم 
من غير ترجمان، ويبدأ احلساب بشفاعة نبينا محمد À ، وذلك أن اخللق يطول بهم املقام في املوقف، وينالهم 
منه تعب وشدة، فيذهبون إلى األنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم؛ ليقضي بني العباد ويبدأ احلساب، فيأتون آدم 
ونوًحا وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يأبى عليهم، ويذكر لنفسه ذنبًا – إال عيسى Ÿ - ويحيل على غيره من 

معانى المفردات

وفي حديث عدي بن حامت · أنه كان عند رسول الله À فجاء رجالن أحدهما يشكو العيلة 
واآلخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله À أما قطُع السبيل فإنه ال يأتي عليك إال قليٌل حتى 
تخرَج العيرُ إلى مكة بغير خفيرٍ، وأما العْيلُة فإن الساعة ال تقوم حتى يطوَف أحُدكم بصدقته ال يجد 
َمْن يقبُلها منه، ثم قال:«لََيِقَفنَّ َأَحُدُكْم َبْنيَ َيَدي الله لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه ِحَجابٌ َوال ُتْرُجَماٌن ُيَتْرِجُم لَُه، ُثمَّ 
: َبلَى، َفَيْنُظرُ َعْن  : َألَْم ُأْرِسْل ِإلَْيَك َرُسوًال؟ َفلََيُقولَنَّ : َبلَى. ُثمَّ لََيُقولَنَّ لََيُقولَنَّ لَُه: َألَْم ُأوِتَك َماًال؟ َفلََيُقولَنَّ
َرٍة َفِإْن  يِنِه َفال َيَرى ِإال النَّارَ، ُثمَّ َيْنُظُر َعْن ِشَماِلِه َفال َيَرى ِإال النَّاَر، َفلَيتَِّقَنيَّ َأَحُدُكْم النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َمتْ َميِ

َبٍة»        (رواه البخارى)   لَْم َيِجْد َفِبَكِلَمٍة َطيِّ

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة
من العيُر الطعام  عليه  جلب  ما 

قوافل اإلبل وغيرها.
الفقر واحلاجة.العيلة

مانع ، ساترحجابحارس.خفير
نصفشق
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األنبياء، حتى يحيل عيسى Ÿ على نبينا محمد À ، فيأتي الناس النبي À فيقول : أنا لها، أنا لها، فيشفع 
  V   U  T  S) :عند ربه ليبدأ احلساب، وهذا هو املقام احملمود الذي وعده الله إياه فى قوله تعالى À

X  W  ) ( اإلسراء:٧٩) ، وهى الشفاعة العظمى التى خصه الله بها، والشفاعة أنواع منها:

١. شفاعته À فى فصل القضاء إلراحة اخللق جميًعا مسلمهم وكافرهم من هول الوقوف ومشقته، 
وهى مختصة به À وهى الشفاعة العظمى وهى املقام املذكور فى اآلية.

٢. شفاعته فى إدخال فريق اجلنة بغير حساب وهى مختصة به À أيًضا.
٣. الشفاعة فى زيادة الدرجات .

قال رسول الله À : ( لكل نبي دعوٌة قد دعاها ألمته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعًة ألمتي) 
رواه مسلم.

1 ما املقصود باليوم اآلخر؟

2  فسر : يعد إخبار الرسول بعالمات الساعة دليال عقلّيًا على اإلميان باليوم اآلخر ؟

3  عرف ما يلى : اإلميان بالبعث - فتنة القبر- احلشر.

4  ناقش أثر اإلميان باليوم اآلخرعلى سلوك املسلم.

∫ QD)« »u�Ë ¨W×O×B�« dOž …—U³F�« ÂU�√ ©O® W�öŽË ¨W×O×B�« …—U³F�« ÂU�√ ©¸® W�öŽ l{ 5

(  ) أ ـ اإلميان باليوم اآلخر ركن من أركان اإلسالم.      
(  ) ب ـ اليوم اآلخر هو الوقت الذى يحكم فيه اخلالق ـ سبحانه ـ بني عباده.   
(  )   .(َA  @  ?) :جـ ـ من األدلة العقلية على اإلميان باليوم اآلخر قوله تعالى

6  اذكر دليال نقلًيّا من القرآن الكرمي على اإلميان باليوم اآلخر.

7 اذكر دليال نقلّيًا من احلديث الشريف على اإلميان باليوم اآلخر.

8 ابحث فى املكتبة أو اإلنترنت عن :عالمات الساعة ـ مشاهد من يوم احلساب . سجل ما تتوصل إليه من 

معلومات ، واعرضه على معلمك وزمالئك فى الفصل .

∫ Y×Ð« 9

أ. عن  آيات قرآنية حتدثت عن اإلميان باليوم اآلخر وما يتضمنه من اإلميان باحلساب واجلزاء .   
ب. عن حديث شريف عن اإلميان باليوم اآلخر وما يتضمنه من اإلميان  باحلساب واجلزاء .   

سجل ما تتوصل إليه وأعرضه على معلمك وزمالئك فى الفصل. 
القرآن  النارفى  كلمة  وردت  مرة  وكم  اجلنة،  كلمة  وردت  مرة  كم  دون  ثم  القرآن  ألفاظ  استعن مبعجم   10

الكرمي؟

�U��—b��«
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مقدمة:
تعني  املنورة  املدينة  إلى   À الرسول  هجرة  كانت  لقد 

نشأة أول دار لإلسالم على وجه األرض.

املدنية  اإلسالمية  الدولة  بظهور  إيذاًنا  ذلك  كان  وقد 
بتخطيط منشئها األول محمد رسول الله À وإشرافه.

اجلديد  مستقره  في  الرسول  به  قام  عمل  أول  وكــان 
باملدينة أن أقام األسس املهمة لهذه الدولة، ولقد كانت هذه 

األسس ممثلة في أعمال ثالثة هي:

≤

األهداف اإلجرائية
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :
وأسس  املدني  املجتمع  مالمح  يتعرف 

بنائه.
يتعرف وثيقة املدينة املنورة ودالالتها.

يوضح أثر اإلميان في نفوس املؤمنني من 
املهاجرين واألنصار.

يوضح الدور األعظم للرسول في املؤاخاة 
بني أهل املدينة.

يستنتج الدروس والعبر من وثيقة املدينة.
يتعامل مع اآلخرين طبًقا ملا جاء في هذه 
الوثيقة من قيم أخالقية ومبادئ اجتماعية 

وتشريعات دينية.

الرسولÀوأسس بناء املجتمع اجلديد فى املدينة

١. بناء املسجد النبوي.

٢. املؤاخاة بني املسلمني عامة واملهاجرين واألنصار خاصة.

٣. كتابة وثيقة (دستور) حددت نظام حياة املسلمني فيما بينهم وأوضحت عالقتهم مع غيرهم بصورة عامة 
واليهود على وجه التحديد.

∫WM�b*U� Íu
M�« b��*« ¡UM� ≠±

أول خطوة قام بها رسول الله À بعد أن استقر في املدينة هو ومن معه من املهاجرين هي إقامة املسجد؛ 
 – العاملني  املرء برب  تربط  التي  الصلوات  فيه  ولتقام  التي طاملا حوربت في مكة،  فيه شعائر اإلسالم  لتقام 

سبحانه - وتنقي القلب من أدران األرض ودسائس احلياة الدنيا.

ببناء هذا املسجد،  أمر   – الهجرة  املنورة في  À عند وصوله املدينة  ناقته  الذي بركت فيه  ففي املكان 
واشترى مكانه من غالمني يتيمني كانا ميلكانه، وكان الغالمان يريدان التنازل عنه لله تعالى، فأبى رسول الله 

À إال شراءه بثمنه، وساهم À في بنائه بنفسه فكان ينقل احلجارة والطوب، ويقول: 

"اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة   فاغفر لألنصار واملهاجرة".
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 وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول:
لئن قعدنا والنبي يعمل     لذاك منا العمل املضلل

∫w�ö�ù« lL��*« w� b��*« WOL"√
لقد أقبل الرسول À مبجرد وصوله إلى املدينة واستقراره فيها على إقامة مجتمع إسالمي متماسك متآلف 
فكان أول عمل قام به في سبيل حتقيق هذا الهدف هو بناء املسجد؛ ألن املسجد أول ركيزة من ركائز بناء 

املجتمع اإلسالمي.
للعلم، وندوة لألدب، بل هو  للعبادة، ومدرسة  الروحي واملادي، فهو ساحة  التوجيه  كان املسجد مصدر 
املختلفة  العناصر  كل  وتتآلف  فيه  تلتقى  ومنتدى  وتوجيهاته،  اإلسالم  تعاليم  املسلمون  فيها  يتلقى  جامعة 
واملطابقات املتباينة، وهو قاعدة إلدارة جميع الشئون، وبث االنطالقات اخليرة والنافعة للمجتمع وبرملاًنا لعقد 

املجالس االستشارية، والتنفيذية.
وكان مع ذلك كله دارًا يسكن فيها عدد كبير من الفقراء املهاجرين الذين لم يكن لهم باملدينة دار وال مال 

والأهل وال بنون.
∫WU� —UB�_«Ë s�d�UN*«Ë W�U� 5LK�*« 5� …U�«R*«≠≤

كما قام النبي À ببناء املسجد مركز التجمع والتآلف والتعاون، قام بعمل آخر من أروع ما يذكر التاريخ 
وهو صلة األمة بعضها بالبعض اآلخر، فقد أقام À املجتمع على اإلخاء الكامل، ذلك اإلخاء الذي متحى فيه 
كلمة (أنا) ويتحرك الفرد فيه بروح اجلماعة ويحرص على مصلحتها، ويحقق آمالها، فال يرى لنفسه كياًنا دونها، 

  º  ¹  ¸) : وال يحقق امتداًدا إال بها حتى استحقوا بذلك مدح الله لهم في الذكر احلكيم قال تعالى
    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ) (احلشر: ٩) 

ومعنى هذا اإلخاء أن تذوب العصبيات، وأن تسقط فوارق النسب واللون، فال يتأخر أحد أو يتقدم إال 
  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E  ):بعمله وتقواه. قال الله تعالى
Z  Y   X  W  VU  ]) (احلجرات:١٣) وقد جعل الرسول هذه األخوة عقًدا نافًذا ال لفًظا فارًغا، قال تعالى:  
(¬  ® ̄        °  ±  μ   ́ ³²   ¶ ̧   ¹) (احلجرات: ١٠) وقال À: "ال فضل لعربي على 
عجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى" وكانت عواطف اإليثار واملساواة واملؤانسة متتزج في هذه األخوة، 

  º  ¹  ¸) :ومتأل املجتمع اجلديد بأروع األمثال. ويؤكد القرآن الكرمي هذا اإليثار في قول الله تعالى
    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ) (احلشر: ٩) 
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إن أي دولة ال ميكن أن تنهض وتقوم إال على أساس من وحدة شعبها ؛ وأساس الوحدة التآخي واحملبة 
املتبادلة، بني األفراد، ويليها بعد ذلك ضمانة السلطة والقانون الذي ينظم احلياة، وبذلك تتحقق مبادئ العدالة 

بني األفراد.

من أجل هذا اتخذ رسول الله À من حقيقة التآخي الذي أقامه بني املهاجرين واألنصار أساًسا ملبادئ 
العدالة االجتماعية التي قام على تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي في العالم، ولقد تدرجت مبادئ هذه 

العدالة فيما بعد بشكل أحكام قوانني شرعية ملزمة.
∫w�P��« —UF% V�U Íc�« Íu�d��« vMF*«

لم يكن ما أقامة الرسول À بني أصحابه من مبدأ التآخي مجرد شعار في كلمة أجراها على ألسنتهم، 
وإمنا كان حقيقة عملية تتصل بواقع احلياة، وبكل أوجه العالقات القائمة بني األنصار واملهاجرين.

ى  ومن هنا جعل النبي من هذه األخوة مسئولية حقيقية تشيع بني هؤالء اإلخوة، وكانت هذه املسئولية تؤَدَّ
فيما بينهم على خير وجه.

ويكفينا دليًال على ذلك ما قام به سعد بن الربيع األنصاري الذي آخى الرسول بينه وبني عبد الرحمن بن 
عوف، إذ عرض على عبد الرحمن أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية، ولكن عبد الرحمن َشكره، 
وطلب منه أن يدله على السوق، فتاجر عبد الرحمن حتى صار من أغنياء املدينة. ولم يكن سعد بن الربيع 
، بل كان هذا شأن عامة الصحابة في عالقتهم  متفرًدا عن غيره من األنصار فيما عرضه على أخيه كما قد ُيظُنّ

وتعاونهم مع بعضهم البعض وخصوًصا بعد الهجرة.
وهذا يدلنا على ما كان عليه األنصار من احلفاوة البالغة بإخوانهم املهاجرين، ومن التضحية واإليثار والود 
والصفاء الروحي، وما كان عليه املهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إال بقدر 

ما يقيم حياتهم.
الله À بني املهاجرين واألنصار في املدينةواإلصالح بني قبيلتى  ثم إن هذا التآخي الذي عقده رسول 
وئام وسالم. وكان ذلك مسبوًقا  املدينة فى  À جعل مجتمع  الرسول  قبل مقدم  املتنازعتني  األوس واخلزرج 

مبؤاخاة أخرى أقامها النبىÀ بني املهاجرين في مكة.
قال ابن عبد البر: "كانت املؤاخاة مرتني: مرة بني املهاجرين خاصة وذلك مبكة، ومرة بني 

املهاجرين واألنصار" وهذا يؤكد لنا أن مناط األخوة إمنا هو رابطة اإلسالم.
∫W��b(« W�ËbK� f�R� ©W�Ëb�« —u��œ® WM�b*« WIO�Ë W�U�!≠≥

للدولة  الدستورية  بالقيمة  يتعلق  فيما  املدينة  في  اإلسالم  دولة  بناء  أسس  من  الثالث  األساس  هو  هذا 
اجلديدة. 



Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�«v½U¦�« vÝ«—b�« qBH�« ≥∞

WLŠ—Ë ‰bŽ≠WO½U¦�« …bŠu�«

∫WM/«u*«

في الوقت الذي تتفاخر بعض الدول أنها أعطت حق املواطنة جلميع مواطنيها بال تفرقة بينهم في لون 
املواطنة جلميع  أعطت حق   À الله  التي أسسها رسول  املدنية  اإلسالمية  الدولة  فإن  أولغة،  أودين  أوجنس 

مواطنيها دون تفرقة.

وقد كان حرص الرسول À على تأكيد أن اليهود شركاء للمسلمني في وطن واحد، ولليهود دينهم ومواليهم، 
وأنفسهم، وقد تضمنت وثيقة املدينة كل التأكيدات على ضمان احلقوق اإلنسانية املشتركة بني املسلمني واليهود؛ 
حق ممارسة الشعائر الدينية، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الوثيقة، وأن بينهم النصح والنصيحة، 

والبر دون اإلثم، وأن اليهود أمة لهم دينهم، وللمسلمني دينهم، وأن بينهم النصر على من يقوم بغزو املدينة.
 ∫WIO�u�« 	ôôœ

اإلسالمية  للدولة  التنظيمية  األحكام  تتعلق مبختلف  الوثيقة  هذه  أن  نلحظ  أن  املهم  من 
اجلديدة، والتي ميكن تسميتها بحق (وثيقة املدينة)

نص ميثاق صحيفة املدينة: " هذا كتاب من محمد رسول الله À بني املؤمنني واملسلمني من املهاجرين   .١
وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم".

 إنهم أمة واحدة من دون الناس.
 إن يهود بنى عوف أمة مع املؤمنني ، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم وأن ليهود بنى 

النجار واحلارث وبنى األوس وغيرهم من اليهود مثل ما ليهود بنى عوف .
 إن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم.

 إن بينهم النصر على من حارب أصل هذه الصحيفة (الوثيقة).
 إن بينهم النصح والِبرَّ دون اإلثم. وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه.

 إن النصر للمظلوم.
 إن اليهود يتفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني.

 إن يثرب حرام جوفها ألجل هذه الصحيفة.
وإلى  الله  إلى  مرده  فإن  فساده،  يخاف  اشتجار  أو  حدث  من  الصحيفة  هذه  أهل  من  ماكان  إن 

الرسول.
إنه ال جتار قريش وال من نصرها.

إن بينهم النصر على من دهم يثرب.  
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إنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة إال من ظلم أو أثم، 
وأن الله جار ملن بر واتقى"

كما أن كلمة الدستور هي أقرب لفظ مناسب في اصطالح العصر احلديث على هذه الوثيقة، حيث شملت 
جميع ما ميكن أن يعاجله أي دستور حديث ُيعنى بوضع اخلطوط الواضحة لنظام الدولة في الداخل واخلارج 

أي فيما يتعلق بعالقة أفراد الدولة مع بعض وفيما يتعلق بعالقة الدولة باآلخرين.

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله À بوحي من ربه واستكتبه أصحابه، ثم جعله األساس 
املتفق عليه فيما بني املسلمني وجيرانهم من اليهود، وحسبنا ذلك دليًال على أن املجتمع اإلسالمي قام منذ نشأته 

على أسس دستورية تامة.

كما أن الوثيقة هي وثيقة سالم في مجتمع متعدد األديان والثقافات، وهي دالة على مدى العدالة التي 
اتسمت بها معاملة النبي À لليهود، فبالعدل واملساواة والتعاون رسمت سياسة التعامل مع اآلخرين، وعومل 
أتباع األديان األخرى، ومن ثم استقرت األوضاع، ووجد املسلمون متسًعا لتجديد قواهم وترتيب شئونهم، وبناء 

دولتهم.

ومع تطبيق هذه الوثيقة، واالهتداء مبا فيها والتمسك بأحكامها قامت تلك الدولة على أمنت ركن، وأقوى 
اإلنسانية من مظاهر  ما عرفته  أروع  للناس  تقدم  العالم وغربه  قوية راسخة في شرق  انتشرت  ثم  أساس، 

احلضارة واملدنية الصحيحة.
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ما مالمح املجتمع املدني أثناء قدوم الرسول إلى املدينة؟  1

2 ما أسس بناء املجتمع اجلديد باملدينة املنورة؟

∫qK� 3

أ. بناء الرسول للمسجد كان من أول األعمال وأجلها.

ب. آخى الرسول بني املهاجرين واألنصار، وأصلح بني قبيلتى األوس واخلزرج.

4  ضرب األنصار أروع مثل في التاريخ على عظمة اإلسالم وإنسانية اإلنسان. فما رأيك فيما قام به األنصار 

مع إخوانهم املهاجرين؟

5 استعن باإلنترنت وارجع إلى وثيقة املدينة، وحدد بنود هذه الوثيقة.

اقرأ الوثيقة مرة أخرى ثم استنتج منها املعاني التربوية والدينية والسياسية.  6

∫«–≈ Àb#� «–U� 7

طبقت جميع األمم املتناحرة وثيقة املدينة؟

  l      k   j   i   h   g   fe   d    c   b   a):¤É©J  ∫Éb  8

. (71: áHƒàdG) ({  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m
 á≤«Kh â≤ØJG ∞«c ÚH .¿ƒæeDƒŸG ÚH á«MhôdGh á«YÉªàL’G IÉ«◊G º«¶æJ ÇOÉÑe ≈∏Y áj’G â∏ªà°TG

.ájB’G √òg ™e áæjóŸG

  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  ! ) :¤É©J ∫Éb 9

.(9: öû◊G) ( 7  6   5  4  3  2  1    0
 øjôLÉ¡ŸG  ÚH  QÉãjE’G  CGóÑe  ≥≤–  ∞«c  ÚH  ºK  á≤HÉ°ùdG  ájB’G  Ò°ùØJ  ±ô©Jh  Ò°ùØàdG  ÖàμH  ø©à°SG

?Éª¡æ«H ábÓ©dG ≈∏Y ∂dP ôKCG Éeh ,áæjóŸG ‘ QÉ°üfC’Gh

�U��—b��«
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الشيخ: عبد احلليم محمود≤

∫ W�bI�

واحلـديـث  الـقـدمي  في  اإلسـالمـي  تـاريخـنـا  يحـفـل 
في  األعلى  املثل  ضربوا  الذين  للعلماء  مشرفة  بـنـمـاذج 
الفضل والعلم واجلهاد، ومن هؤالء األعالم الشيخ عبد احلليم 
محمود ، والذي يعد منوذًجا رائًعا للعالم احلق، فما أحوجنا 

ألمثاله من العلماء العاملني الذين هم بحق ورثة األنبياء.

األهداف اإلجرائية
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :
يتعرف نشأة الشيخ عبد احلليم محمود .

تكوين  في  أسهمت  التي  العوامل  يوضح 
شخصيته.

يذكر أبرز إسهاماته في مجاالت احلياة. 
حتصيل  فى  املسلمني  بالعلماء  يقتدى 

العلم.

∫t�QA�Ë qOK'« aOA�« b�u�

فى الثانى من جمادى األولى ١٣٢٨ هـ املوافق الثانى عشر من مايو ١٩١٠م، قرية السالم – مركز بلبيس 
بالصالح  مشهورة  كرمية  أسرة  فى  محمود  عبداحلليم  الشيخ  األكبر  اإلمام  فضيلة  ولد  الشرقية،  مبحافظة 
والتقوى، ميسورة احلال، أما والده فيحدثنا عنه اإلمام األكبر فيقول: كان جنم األسرة الالمع، إذا قال صدق 
وإذا عاهد أوفى، يكرم الضيف ويعطف على الفقراء ويتصدق عليهم وكان جاره يأمن بوائقه، وكان صاحب دين 

يحرص على عدم اإلخالل به، ويحرص على أن تلتزمه األسرة.

أما والدته فيقول عنها: لقد وهبت حياتها – فى سماحة – لوالدى وألبنائها ولم تأل جهًدا فى توفير الراحة 
لهم وكانت كرمية بالنسبة للفقراء واملساكني، تعطف عليهم وتبرهم. ونسب والده ووالدته ينتهى إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.

أما طفولة اإلمام فقد قضاها فى ُكتَّاب القرية حلفظ كتاب الله تعالى، وبالفعل أمت حفظ القرآن فى سن 
مبكرة، وقد سعدت بذلك األسرة سعادة بالغة وأقامت حفال كبيرًا فرحا بابنها.

ومن القرآن كانت البداية احلقيقية لفضيلة اإلمام الذى يقول: إن القرآن الكرمي هو مصدر هدايتنا وأساس 
جناتنا في الدنيا واآلخرة، ومهما اختلفنا فى أمر من األمور فإننا ال نختلف فى النتيجة السعيدة التى تثمرها 
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 (9: AGöSE’G) (5  4  3  2  1  0  /) :العناية بالقرآن الكرمي للفرد ولألسرة واملجتمع، قال تعالى
أى أقوم فى العقيدة والتشريع واألخالق ونظام املجتمع.

∫WOLKF�« t�K�—

لم تكن سن اإلمام حني أمت القرآن تؤهله لاللتحاق باألزهر الشريف فالتحق باملدرسة األولية، وملا أصبحت 
ِسنُّه مناسبة رافقه والده إلى القاهرة وأحلقه باألزهر الشريف عام ١٩٢٣م، حيث كانت القاهرة املنطقة املركزية، 

ثم أمت الدراسة مبعهد الزقازيق، ثم تقدم المتحان الشهادة الثانوية األزهرية وقد اجتازه بتفوق.

ثم انتقل بعدها إلى املرحلة اجلامعية والتحق بكلية أصول الدين وتتلمذ هناك على يد علماء أجالء أمثال 
والشيخ   ، الزنكلونى  والشيخ  دراز،  عبدالله  محمد  والدكتور  نوار،  سليمان  والشيخ  شلتوت،  محمود  الشيخ 
املراغى، وغيرهم الكثير، ثم حصل على العاملية سنة ١٣٥١هـ ، ١٩٣٢م، وسافر إلى فرنسا على نفقته اخلاصة 
الستكمال تعليمه العالى حيث حصل على الدكتوراه من كلية اآلداب عام ١٣٥٩هـ = ١٩٤٠م بجامعة السوربون 

بفرنسا ، وكانت فى التصوف اإلسالمى عن (احلارث احملاسبى)، وقد نالها بتقدير مرتبة الشرف األولى. 

وقد أفادت هذه الرحلة اإلمام إفادة بالغة، حيث استطاع أن يجمع بني التراث العربى األصيل وبني املناهج 
الغربية احلديثة، وخرج منها مبنهج متزن ليس فيه جمود وال انخراط فى مناهج الغرب ، فما انبهر بالغرب كما 
فعل الكثيرون ولكن كان يقول : «كلما رأيت فى الغرب جماال ازددت فرحا وأسفا، فرحا؛ ألن هذا جمال مبادئنا 
اإلسالمية، وأسفا على حال املسلمني اليوم، هذا باإلضافة إلى إتقانه اللغة الفرنسية، التى ساعدته كثيًرا فى 

احلياة العلمية دراسة وتأليًفا.

وملا أنهى دراسته فى فرنسا عاد على الفور إلى وطنه، ليبدأ رحلة العطاء احلقيقية.

 ∫UNO� Ád�√Ë U"ôu� v��« VUM*«

َ مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، وكانت هذه أمنية والده أن يراه مدرسا باألزهر  عاد إلى مصر وُعنيِّ
بعد العاملية، لكن شغفه بالعلم دفعه إلى السفر ثم عاد ليحقق رغبة والده، وفى عام ١٩٥١م نقل أستاًذا للفلسفة 
بكلية أصول الدين، وفى عام ١٩٦٤م عني عميًدا للكلية، وقام بحق هذا املنصب خير قيام، وفى عام ١٩٦٩م عني 
أميًنا عاًما ملجمع البحوث اإلسالمية ، وهنا ظهرت البصمات احلقيقية لإلمام األكبر جتاه اإلسالم واألزهر، فبعد 
توليه أمانة مجمع البحوث اإلسالمية الذى حل محل جماعة كبار العلماء، بدأ بتكوين اجلهاز الفنى واإلدارى 
للمجمع من خيار رجال األزهر، وجتهيزه مبكتبة علمية ضخمة استغل فى تكوينها صداقاته وصالته بكبار 
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املؤلفني والباحثني ومحبى العلم ورعاته، وعمل على توفير الكفايات العلمية التى تتالءم ورسالة املجمع العاملية، 
الشريعة  لصياغة  وشكل جلنة  بانتظام  انعقاده  وتوالى  اإلسالمية،  البحوث  مجمع  مؤمتر  عقد  عهده مت  وفى 
اإلسالمية فى صورة قوانني مدنية حتى يتسنى تطبيقها، كما أقنع املسئولني بتخصيص قطعة أرض فسيحة 
(مبدينة نصر) لتضم املجمع وأجهزته العلمية واإلدارية، ثم ُعنى مبكتبة األزهر الكبرى، وجنح فى تخصيص 
قطعة أرض مجاورة لألزهر لتقام عليها، وفى عام ١٩٧٠م عني وكيال لألزهر، ثم فى عام ١٩٧١م تولى وزارة 
األوقاف وشئون األزهر، وإن كان قد قضى فيها عاما واحًدا إال أن بصماته كانت المعة، حيث ضم إلى األوقاف 
١٥٠٠ مسجد أهلى، وأنشأ ألفى حلقة لتحفيظ القرآن الكرمي، وأنشأ ألف فصل دراسى لتقوية طالب املدارس، 

وأنشأ فى كل مسجد مكتبة إسالمية. 

 ∫d"“_« W�OA� tO�u�

فى أبريل عام ١٩٧٣م صدر قرار جمهورى بتعيني الشيخ عبداحلليم محمود شيخا لألزهر، فظل فى خدمة 
ّل وال يتهاون أو يفرط، كل ذلك باحلكمة واملوعظة  اإلسالم واملسلمني والدفاع عن قضايا األمة ال َيِكّل وال َميَ
لقانون كان يحد من صالحيات شيخ األزهر وتقييده  احلسنة، فتوسع فى إنشاء املعاهد األزهرية، وتصدى 
فاستجابت الدولة ملطالبه مما أعاد لألزهر هيبته ومجده، والتى ستظل ـ إن شاء الله ـ إلى قيام الساعة، كما 
قام بدور بارز فى رفع الروح املعنوية ألبطالنا البواسل قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣م، وأرسل الله بشرى النصر 
على يديه حني رأى فى املنام أن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة يعبرون قناة السويس فكانت دفعة قوية 

لكل املصريني.

وقام بواجبه أيضا جتاه األمة اإلسالمية، حيث كان يدرك أنه إمام املسلمني فى كل أنحاء العالم، وأنه 
مسئول عن قضاياهم ، وكان هؤالء ينظرون إليه نظرة تقدير وإعجاب، فهم يعدونه رمز اإلسالم وزعيًما روحًيا 
للمسلمني جميًعا، ولهذا كان يخفق قلب اإلمام لكل مشكلة حتدث فى العالم اإلسالمى، ويتجاوب مع كل أزمة 

تلّم ببلد إسالمى.

عاش اإلمام يحمل هموم أمته، فما ادخر جهًدا فى الدعوة إلى الله بجميع الوسائل والطرق، وكان دائًما 
يعنى بالشباب وما ينفعهم وكان يقول: «ورجاؤنا...حفاًظا على الدين واألخالق والوطن وإنقاًذا للمراهقني، أن 

تكون فى الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل اإلعالم تراعى املثل العليا واملبادئ الشرقية».

كانت هذه قطوًفا من حياة اإلمام األكبر نأخذ منها ألنفسنا منوذًجا عملًيا للعالم الشامل امللم بالتراث 
وبفقه الواقع وبفقه الدعوة إلى الله، ونأخذ منها املعنى احلقيقى لإلميان الذى به تصفو الروح وتسمو النفس 
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ويسعد القلب وتنجلى عنه الشوائب واألكدار، فقد قدم لنا اإلمام فى ذلك خير مثال ، وصدق الله تعالى حني 
قال: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله ملع احملسنني» (العنكبوت: ٦٩) فى ظل هذا النشاط اجلم 
والرحالت املتتابعة لتفقد املسلمني شعر بآالم شديدة بعد عودته من األراضى املقدسة فأجرى عملية جراحية 
لقى الله بعدها فى صبيحة يوم الثالثاء املوافق (١٥ ذو القعدة ١٣٩٧هـ= ١٧ أكتوبر ١٩٧٨م) وعمره ٧٧ سنة 
تارًكا ذكرى طيبة ومنوذًجا يحتذى به، تاركا لنا ثروة علمية هائلة تزيد على الستني كتاًبا، نذكر منها: «اإلسالم 
واإلميان» ، «اإلسالم والعقل» ، «اإلسالم وأوروبا» ، «ودالئل النبوة» و «احلج إلى بيت الله احلرام» ، و «موقف 
اإلسالم من العلم والفن والفلسفة» ، و «القرآن فى شهر رمضان» ، و«التفكير الفلسفى فى اإلسالم»، ومن الكتب 

املترجمة: «الفلسفة اليونانية» ، و«األخالق فى الفلسفة احلديثة» ، و«املشكلة األخالقية والفلسفة».
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إدراك العالقات- االستنباط- التصنيف- المقارنة- حل المشكالت- الحوار

ـــدة ا2يــمــان  ـــوح ــاول ال ــن ــت ت
�سس  تعرض  ثم   ، والقدر  بالقضاء 

فقد  المدينة  فى  المسلم  المجتمع  بناء 
كل  أسسه  فى  سابًقا  فــريــًدا  البناء  هــذا  كــان 

القضايا  ببعض  الوحدة  تختتم  ثم  المجتمعات 
الخطاب  تجديد   - ا�ديـــان  (حــوار  المعاصرة 

الدينى، والعولمة).
 - الـــرضـــا  قــيــم  بتنمية  وتــهــتــم 
مع  المعاملة  وحسن  والتسامح 
المهارات  إلى  با2ضافة  وذلك  اKخر، 
من  درس  بكل  المرتبطة  النوعية 

دروس الوحدة.

١) ا2يمان بالقضاء والقدر.

٢)من مبادئ الحكم فى ا2سالم.

٣) قضايا معاصرة.

 áeó≤ŸG

: IóMƒdG  ¢ShQO

 oI×¹ Ê√ …b???Šu???�« Ác???¼ W????Ý«—œ b??F??Ð  V??�U??D??�«  s???�  l??�u??²??¹
∫ WO�U²�« ∙«b¼_«

بالقضاء  ــاإلميــان  ب املقصود  يتعرف 
والقدر.

يفرق بني التوكل والتواكل. 
في  االخــتــيــار  بحرية  املقصود  يحدد 

اإلسالم. 
يتعرف نظام احلكم في اإلسالم .

يحدد املقصود بالعوملة والتعاون الدولي.
يوضح املقصود بحوار األديان. 

يشرح مفهوم جتديد اخلطاب الديني.

يحفظ حديثا عن التسامح مع اآلخر. 
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∫W�bI�
بالله  اإلميان  أركان  من  ركن  والقدر  بالقضاء  اإلميان  إن 
ا إال إذا  عزَّ وجلَّ ؛ ألن املسلم ال يكون إسالمه كامًال وإميانه تاًمّ
صدق وأذعن وأيقن بأن الله تعالى قد قدر األمور أزًال قبل وقوعها، 
وقضى فيها بقضائه احملكم، وأحاط بها علًما قبل وجودها، وأنه 
ال يحدث شيء في هذا الكون إال وهو مطابق لقضائه وقدره سواء 

أكان هذا الشيء خيًرا أم شًرّا؛ حلوًا أم مًرّا.
وهذا يتطلب من املسلم األخذ باألسباب التي شرعها الله 
الدقيق  والتخطيط  اجلاد  بالعمل  اإليجابية  واملساهمة  تعالى، 
لعمارة الكون، وحتقيق سعادة اإلنسان؛ فرًدا ومجتمًعا، وهذا 

هو التوكل احلقيقي على الله تعالى واإلميان بقضائه وقدره.

∫—bI�«Ë ¡UCI�« ÂuNH�
القدر:  هو التحديد والترتيب والعلم األزلي السابق مبا تكون 

عليه األشياء.
وجه  على  لألشياء  وإيجاده  سبحانه  الله  خلق  هو  والقضاء: 

اإلحكام واإلتقان.
واإلميان بالقضاء والقدر على درجتني، وكل درجة تتضمن 

شيئني:
الدرجة األولى: اإلميان بأن الله تعالى علم ما اخللق عاملون 

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :

يتعرف املقصود بالقضاء والقدر.

بالقضاء  اإلميـــان  ــوب  وج ــة  أدل يتعرف 
والقدر .

يتعرف ثمرة اإلميان بالقضاء والقدر.

يتعرف الفرق بني التوكل والتواكل .

الفرد  على  باألسباب  األخذ  أثر  يوضح 
واملجتمع .

باإلميان  االختيار  حرية  عالقة  يستنتج 
بالقضاء والقدر .

يؤمن بالقضاء والقدر .

يسعي على رزقه متوكال على الله .

يحب السعي في طلب الرزق .

اإلميان بالقضاء والقدر

بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزًال وأبًدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجال.
  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  ) :إن الله كتب في اللوح احملفوظ مقادير اخلالئق قال تعالى -

}  |   {  ~ے  ¡       ¢  £  ¤  ¥) (احلج ٧٠)
أما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهي اإلميان: "بأن ماشاء الله كان ومالم يشأ 
لم يكن" وأن ما في السموات واألرض من حركة أو سكون ال يكون إال مبشيئة الله سبحانه ، وال يكون في ملكه 
إال ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات، فما من مخلوق في األرض وال في 

السماء إال خلقه الله سبحانه. فال خالق غيره وال رب سواه.

∫—bI�«Ë ¡UCI�« …bOI�Ë Y�b(« rKF�«
أثبت العلم احلديث أن الكون من أصغر وحدة فيه إلى أكبر وحدة فيه تسير بنظام محدد، وحتكمه قوانني 
وسنن ونواميس ثابتة ال مجال فيها للصدفة أو العشوائية، وإمنا هناك أسباب ومسببات ونظام محكم وتقدير 
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معلوم ، وتستطيع أن تأخذ منه دليًال على عقيدة القضاء والقدر. فقد قدر الله كل شيء أزًال وحدد له وقًتا معلوًما 
    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  يظهر فيه على وفق ما قدر كما قال في كتابه العزيز: (  ے

¬  ®  ¯  °±  μ  ´  ³  ²  ¶) (احلديد: ٢٢)
وهكذا يتفق العلم احلديث في نظرياته عن النظام احملدد للكون مع عقيدة القضاء والقدر التي تقرر أن 
الله علم أزًال وقدر كل ما سيكون في هذا الوجود. ثم أوجد األشياء بقدرته فجاءت مطابقة لقضائه السابق، 
فاضطراد السنن والنواميس في الكون كما يقول العلم احلديث هو برهان على عقيدة القضاء والقدر؛ ألنه ال 
يعقل أن يكون هذا النظام وليد اللحظة فمظاهر اخللق وإبداعه وإحكامه تدل على القضاء والقدر السابق من 

الله تعالى.
 ∫UNM�Ë WOKIM�« W�œ_«

إخباره تعالى عن ذلك في قول الله تعالى : (â  á  à  ß  Þ) (القمر: ٤٩)، وقوله تعالى: (ے  ¡    ¢  
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬    «  ª  ¶) (احلديد: ٢٢ ) وقوله: 

(d  c  b  a  `_  ^  ]  \   [  Z     Y  X  W  V) (التوبة: ٥١)
وقول الرسول À: ( إن أول ما خلق الله تعالى القلم  فقال له: اكتب. قال: ربِّ ، وماذا أكتب ؟ قال اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) ( رواه أحمد والترمذي )، وقوله À لعبد الله بن عباس: ( يا غالم إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم 
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك 

بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف ) ( رواه الترمذي ).
واحلديث واضح الداللة على أن اإلميان بالقضاء والقدر يبعث فى القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد، 
ويقوى العزائم، ويحمل اإلنسان على التوجه بدعائه وتضرعه إلى الله وحده ، فال يذل لغيره سبحانه ، وال يستعني 

بعد األخذ باألسباب إال بالله عز وجل.

∫—bI�«Ë ¡UCI�U� ÊU1ù« 	«dL�
١- اإلميان بالقضاء والقدر سبيل لطمأنينة النفس وسكينة القلب، والتخلص من القلق النفسي، فال يأسى 

على ماضٍ، ، وال يؤمله هم املستقبل، فيكون أسعد الناس حاًال وأصلحهم باًال.
٢- اإلميان بقضاء الله وقدره أساس عزة املسلم، وكرامته وإبائه وشموخه، ألن املسلم حني يؤمن إمياًنا 
هادًفا بأن األمور كلها بقدر الله وأن أي إنسان مهما كان ال ميلك من أمر ضره وال نفعه شيًئا فإنه 
 :À يشعر بالعزة والكرامة، وال يحني اجلباه إاللله مهما كان محتاًجا إلى العبد ومن هنا يقول الرسول

(اطلبوا احلوائج بعزة فإن األمور جتري مبقادير)
٣- هذه العقيدة متثل األساس املهم الذي ارتكزت عليه األمة اإلسالمية في بناء حضارتها وملا فهموا عقيدة 
القضاء والقدر الفهم الصحيح لم يخلطوا بني مواقع مسئوليتهم، وما يجري مبحض القضاء. ما يقع في 

دائرة مسئوليتهم اإلنسانية، وعملوا وجدوا ولم يتركوا أسباب الكسب التي أمر الله بها.
الشجاعة واإلقدام، فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن ميوت إال إذا جاء أجله، وأنه لن يناله إال ما كتب له.  -٤

٥- اإلميان بالقدر يقضي على كثير من األمراض التي تفتك باملجتمعات مثل احلسد.
٦- حترير العقل من اخلرافات واألباطيل. 

ومن هنا كانت عقيدة القضاء والقدر من أهم العوامل التي حققت للمسلمني العزة والسيادة ألنهم فهموها 
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على حقيقتها ، وأدركوا أن القضاء والقدر ال ينافى حرية اإلنسان وحركته في احلياة كما أن هذه احلرية ال 
تقف أمام طالقه القدرة اإللهية

∫q!«u��«Ë q!u��« 5� ‚dH�«

التوكل والتواكل صفتان من الصفات اخللقية، أوالهما محمودة والثانية مذمومة، وقد خلط بينهما كثير من 
الناس مع أن الفرق واضح  جلي ملن أخلص في عبادته لربه ويظهر ذلك من خالل القرآن الكرمي وسنة الرسول 

ومنهجه القومي.

�q�u²�U ∫ هو صدق اعتماد القلب على الله – عز وجل- مع األخذ باألسباب التى وضعها الله فى الكون سواء 
أكانت أسباًبا للسعادة الدنيوية أم األخروية– في استجالب املصالح ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة، 
وإسناد األمور كلها إليه وحتقيق اإلميان بأنه ال يعطي وال مينع وال يضر وال ينفع سواه ، فالتوكل يالزمه 

السعى وال ينفصم عنه ، قال الله تعالى:(  :  ;  >  =  <  ?@  B  A) (امللك:١٥).

الله  ، وهذا مذموم ألنه عجز وضعف. وقد أمر  √�q�«u²�« U ∫ فهو عدم األخذ باألسباب، واالعتماد على غيره 
بالتوكل عليه، ففي بعض اآليات كان األمر من الله ألنبيائه، والبعض اآلخر لعموم املؤمنني ومن أمثلة 

ذلك:  قوله تعالى: (  J  I  H  G  FE  D  C   B  A)  (آل عمران:١٥٩) وقوله: (<  ?  @   
A) (املائدة: ١١) ، وقوله: (      p  o   n  m  l  kj  i  h  )  (هود: ١٢٣)

وقد حدثنا النبي À عن التوكل وما فيه من خير في الدنيا واآلخرة فقال À (لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماًصا وتروح بطاًنا) (رواه الترمذي ) فقد دل هذا احلديث واآليات السابقة 
على أن التوكل يكون مع السعي ألنه ذكر أن الطير تذهب صباًحا في طلب الرزق وهي خماص البطون لفراغها 

وتعود ممتلئة البطون.

فليس من التوكل إهمال العمل، وترك مباشرة األسباب، بل هو تواكل، فقد أمر الله بالعمل واألخذ باألسباب 
مع التوكل، ولذا قال النبي À لألعرابي الذي ترك ناقته طليقة: «اعقلها وتوكل»،(أخرجه الترمزي والبيهقي وأبونعيم) 
وعندما لقي عمر بن اخلطاب أناًسا ال يعملون، وسألهم: من أنتم ؟ قالوا: نحن املتوكلون، قال: بل أنتم املتواكلون، 

إمنا املتوكل الذي يلقي احلبة في األرض، ويتوكل على الله، ثم قال: إن السماء ال متطر ذهبا وال فضة.

∫—UO��ô« W�d�Ë —bI�«Ë ¡UCI�U� ÊU1ù«
   ويرتبط بالقضاء والقدر قضية أخرى هى قضية"اجلبر واالختيار"، مبعنى هل االنسان مسير(ُمجَبر) على 
أفعاله؟ أم أنه ُمَخيَّر (حر) أن يفعل أو اليفعل؟ واملؤمن يعلم أن الله خلق كل مافى الكون، وأن كل مافى 
الكون مسير المخير، فليس للنبات إرادة أن يزهر ويثمر أو اليفعل، وليس للسماء أن متطر أو متسك 
مطرها إال بأمر الله، واالنسان نفسه مسير فى بعض األمور والميلك فيها اختيارا، فليس له اختيار فى 
مولده أو موته، وليس له حتكم فى احلركات الالإرادية ألجهزة جسمه ، ومع ذلك فاالنسان مخير فى أفعاله 
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1  وضح املقصود بالقضاء والقدر.

2 املسلم يؤمن بقضاء الله وقدره، اذكر من القرآن والسنة ما يؤكد ذلك.

3 مب ترد من األدلة العقلية على من ينكر اإلميان بالقضاء والقدر؟

4   ما ثمرات اإلميان بالقضاء والقدر.

5 هل يتعارض اإلميان بالقضاء والقدر مع حرية االختيار؟ وضح ما تقول.

6 حدد املقصود بكل من :التوكل - التواكل .

7 ما األدلة النقلية على اإلميان بالقضاء والقدر؟

  Oƒ©Jh É°UÉªN hó¨J Ò£dG ¥Rôj Éªc ºμbRôd ¬∏cƒJ ≥M ˆG ≈∏Y ¿ƒ∏cƒàJ ºμfCG ƒd ) : À ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb 8
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ل

�U��—b��«

  Å):وتصرفاته، فقد منحه الله العقل الذى مييز به بني طريقى اخلير والشر وأن يختار بينهما. قال تعالى
 . البلد:١٠)   )  (q   p سبحانه:(  وقال   ،  (٣: االنسان   )  (      Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

فالله سبحانه وتعالى بني طريق احلق وطريق الضالل، ومنح االنسان احلرية لالختيار بينهما دون أن 
يجبره على أحد الطريقني. فالنبى ـ وهو احلريص على هداية قومه ـ الميلك أن يكره الناس على االميان 
 (F  E  D  C  B  A  @?   >  =  <  ;  :  9  8  7  ) :قال تعالى
(يونس:٩٩)، والشيطان ـ وهو احلريص على إغوائهم ـ ال ميلك أن يجبرهم على الكفر والفساد يقول الله 

 (s  r   q  p    o  n  m  l  k         j  i  ) الرجيم:  سبحانه تعالى حاكًيا قول الشيطان 
(ابراهيم :٢٢)، فاالنسان حر فى االميان أو الكفر، حر فى فعل اخلير وفعل الشر، ولهذا صحت محاسبته 

على أفعاله ومجازاته عليها ومع ذلك فلن يخرج عن إرادة الله ومشيئته، وقضائه الذى قدره عليه، وهل 
هو شقى أم سعيد؟
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∫ W�bI�

سبق اإلسالم جميع األنظمة العاملية في وضع األسس 
واملبادئ التي تقوم عليها املجتمعات اإلنسانية، فاإلسالم دين 
ينظم عالقة اإلنسان بخالقه، كما ينظم عالقة هذا اإلنسان 
بأخيه اإلنسان، فهو نظام فريد ألنه يستمد أصوله ومبادئه 

من الوحي السماوي.

ويقوم نظام احلكم في اإلسالم على مجموعة من املبادئ 
في  البشرية  عرفته  نظام  خير  منه  جعلت  التى  واألســس 

تاريخها،  وهذه األسس هي:

∫…«ËU�*«
املساواة بني الناس أصل من أصول اإلسالم، ينبثق من أساس العقيدة؛ فاإلسالم ينظر إلى الناس نظرة 

  H     G  F  E) :واحدة، فهم ُخلقوا من أصل واحد، فأبوهم آدم عليه السالم، وأمهم حواء، قال  تعالى
Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I) (احلجرات:١٣).

∫Âö�ù« w� q{UH��« ”UOI�

ال مفاضلة في اإلسالم إلنسان على آخر بلونه أو لغته أو جنسه أو قبيلته أو بلده أو حالته االجتماعية أو 
االقتصادية، فالناس يتفاضلون في نظر اإلسالم مبقدار التزامهم بأمر الله - سبحانه وتعالى - وهذا ما قرره 
َها النَّاسُ َأَال ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد َأَال َال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعلَى  الرسول À ِفي حجة الوداع عندماَ َقاَل: (َيا َأيُّ

َأْعَجِميٍّ َوَال ِلَعَجِميٍّ َعلَى َعَرِبيٍّ َوَال ِألَْحَمَر َعلَى َأْسَوَد َوَال َأْسَوَد َعلَى َأْحَمَر ِإالَّ ِبالتَّْقَوى) (أخرجه أحمد في املسند)

 ∫WO�U��ù« …b�Ë

نشأتها  حيث  من  اإلنسانية  وحدة  وهي  فيها  املراء  ينبغي  ال  حقيقة  على  اإلسالم  في  املساواة  ترتكز 
ومصيرها، فالناس جميًعا خلقوا من أب واحد وأم واحدة، ومردهم إلى الله ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم في 
الدنيا إن خيرًا فخير وإن شًرا فشر، ومن ثم يرفض اإلسالم كل ما يسيء إلى تلك احلقيقة، ولذا ال مينح بعض 

≤

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :

يتعرف بعض مبادئ احلكم فى اإلسالم .

يذكر مقياس التفاضل فى اإلسالم .

فى  املــســاواة  مبدأ  تطبيق  أثــر  يناقش 
املجتمع.

يوضح كيف يتحقق العدل فى املجتمع .

يتعرف حكم الشورى فى اإلسالم .

على  الشورى  مبدأ  تطبيق  أهمية  يناقش 
األمة اإلسالمية.

من مبادئ احلكم  فى  اإلسالم
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الناس امتيازات وحقوًقا ال يتمّتع بها سواهم، فالكل عباد الله، وهم أمام تشريعه سواء ال محاباة وال متييز. 

 ∫…«ËU�*« —u s�
وتتجلى هذه املساواة في إعطاء حقوق متساوية للناس وفي جعلهم أمام قانون الشريعة سواء، فقواعد 
امللكية وأحكام املعامالت في البيع واإلجارة والرهن والشركة وغيرها ال تختلف بني الرجل واملرأة وبني املسلم 

وغير املسلم. وجميع الناس أمام حكم القضاء سواء.
∫ ‰bF�«

العدل نتيجة حتمية للمساواة، فال معنى للمساواة بدون عدل، وهو ضرورة أساسية لقيام املجتمع واستقراره، 
فإذا أحس اإلنسان بالعدل بذل كل وسعه في خدمة املجتمع، ومن هنا فإن املجتمع يتمتع باالستقرار والتقدم، 
ولذلك حرص القرآن الكرمي وهو يضع لـبنات املجتمع واألسس العامة في تكوينه أن يجعل العدل أحد مبادئه، 

  XW   V    U   T   S   R   Q   P   O    N   M   L   K   J) تعالى  فقال 
Z  Y  ])  (النحل:٩٠)

»bF�« s�œ Âö�ù‰∫ جاء اإلسالم {بالعدل} الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل، 
ال متيل مع الهوى، وال تتأثر بالود والبغض، وال تتبدل مجاراة للصهر والنسب، والغنى والفقر، 
والقوة والضعف، إمنا متضي في طريقها تكيل مبكيال واحد للجميع، وتزن مبيزان واحد للجميع، 

  ¶  μ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨) :قال تعالى
¸  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹) (النساء:٥٨).  

»�o� ‰bF∫ فالعدل في اإلسالم حق لكل إنسان بوصفه إنساًنا، واملسلمون مأمورون باحلكم بالعدل بني الناس، 
املؤمن منهم والكافر والعربي والعجمي حتى مع األعداء، الذين يحملون لنا ونحمل لهم من الشنآن 

(احلقد) والبغض ما تنوء (تعجز) بحمله القلوب (  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  
ª  »  ¬  ®¯  ) (املائدة:٨)، فالقرابة قد تضعف اإلنسان حني يقف موقف الشاهد أو 
القاضي فال يعدل في قوله أو حكمه، ومن هنا ينبه القرآن إلى هذا مؤكًدا دعوته إلى قول كلمة 

  ;  :  9  8) الوريد.  املرء من حبل  إلى  أقرب  فهو  الله وحده،  ومراقبة  والعدل،  احلق 
>  =  <?  ) (األنعام:١٥٢).

�UN�U∫ ويكون العدل بإعطاء احلقوق ألصحابها، وتنظيم العالقات بني الناس تنظيًما _ ‚uI(« ¡UD�≈
عادًال، ويكون العدل عملًيا بالتسوية بني الناس في املعاملة ومكافأة جهودهم بحسبها، وإسناد 
األعمال أو الوظائف ملن يستحقونها مبؤهالتهم وعدم املفاضلة، والتمييز بينهم تبًعا للهوى واملصلحة 
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1 ما مبادئ اإلسالم في احلكم التى وردت فى الدرس ؟

  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E): 2 قال الله تعالى

Z  Y   X  W).  (احلجرات:١٣).

∫ Vł√¨W1dJ�« W¹x� pLN� ¡u{ v�    

 أ . ما مقياس التفاضل في اإلسالم ؟     
ب . ما احلقيقة التى ترتكز عليها املساواة في اإلسالم ؟  

∫vKŽ ”UM�« lOLł 5Ð …«ËU�*« √b³� oO³Dð dŁ√ pzö�“ l� g�U½ 3

الفرد - املجتمع  - نظرة غير املسلم للمسلمني .

øÆÆÆÆÆÆ «–≈ Àb×¹ «–U� 4

أحس اإلنسان بالعدل .
انتشر العدل فى املجتمع .

5 قال الله تعالى : (  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  »  ¬  ®¯  ) (املائدة:٨).

وقال (8  9  :  ;  >  =  <?  )  (األنعام:١٥٢) . وضح ما ترشد إليه اآليتان السابقتان و أثر 
ذلك على الفرد واملجتمع .

6  كيف يتحقق العدل فى املجتمع ؟

7  للعدل صورتان. اشرح مع ذكر أمثلة توضح الفرق بينهما

8   ناقش مع زمالئك أهمية تطبيق مبدأ الشورى ، وأثر ذلك على األمة اإلسالمية .

  ∫ WO�U²�« ∆œU³*UÐ rN�«e²�« `{uð n�«u� sŽ WÐU×B�« dOÝË ¨W¹u³M�« …dO��« v� Y×Ð« 9

املساواة – العدل – الشورى.

�U��—b��«
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∫W�bI�
حرص اإلسالم على تنظيم عالقة املسلم مع اآلخر، وأال 
يكون املسلم منغلًقا على نفسه، فاجلميع يعيشون على أرض 
واحدة، ولذلك وجب عليهم جميًعا أن تكون بينهم لغة مشتركة 
والفهم  والتعاون  اخللق،  حسن  في  تتمثل  والتعامل،  للتفاهم 
اإلسالم  حث  لذلك  لفكرة،  أو  ملبدأ  التعصب  وعدم  واإلفهام 
أتباعه على التسامح مع اآلخر وأمرهم بحسن معاملته وصيانة 

حقوقه .

∫©tO�«Ëœ ¨t�uNH�® wM�b�« »UD)« b�b& Æ±
التجديد سنة من سنن الكون وضرورة من ضرورات العصر 
التي ال غنى عنها، فعن أبى هريرة · قال: قال رسول الله 

≥

اإلجرائية األهداف
يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدرس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن :

يتعرف املقصود بتجديد اخلطاب الديني.

يتعرف املفهوم الصحيح حلوار األديان. 

يدلل على وجود حوار األديان من الكتاب 
والسنة .

يتعرف رأي الدين في التعاون الدولي في 
ظل العوملة. 

يحدد املقصود بالتسامح مع اآلخر. 

يحفظ حديثا عن التسامح مع اآلخر.

يستخلص ما يرشد إليه احلديث .

قضايا معاصرة

(تجدید الخطاب الدیني- حوار األدیان – التعاون الدولي والعولمة – التسامح مع اآلخر )

À : «إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، رواه (أبو داود واحلاكم والبيهيقى 
فى املعرفة) والفرد واملجتمع معنيان دائًما بالتجديد والتحديث والتغيير واإلبداع، ملا ينطوى عليه ذلك من تطور 
وتقدم، ويتوقف التجديد على فهم الواقع وتعرف سلبياته ومحاولة عالجها، وجتديد اخلطاب الديني من قضايا 
لم يعد سمته  والذي  املعاصر ومتطلباته وحتدياته،  الواقع  العصر الضرورية، وبخاصة في ضوء مستجدات 
اجلمود واالنغالق واالنعزالية والتقليد، بل احلراك واالنفتاح واإلبداع، حتى يتمكن هذا اخلطاب من مواجهة 
قضايا وهموم األفراد واملجتمعات، وتعزيز القيم اإلنسانية التي تسهم في تنمية املجتمعات، كما أن اخلطاب 

الديني املتجدد أصبح ضرورة لإلسهام بفاعلية في مخاطبة اآلخر واحلوار معه .

والتجديد في اخلطاب الديني، ال يكون في ثوابت وأصول الدين والعقيدة، وإمنا فى تطوير لغته ، ومضمونه،  
واملطالبة بأخذ كل ما هو جديد ملواكبة الواقع املعاصر والتغيرات احلادثة واملستجدات املستمرة، وما يحيط 
بها من حتديات، وليس عمال عشوائًيا ارجتالًيا، وإمنا عمل منظم وبرنامج فكري شامل متكامل، يسبقه أهداف 
وخطط وأساليب واستراتيجيات ومتطلبات مادية وبشرية تشمل الفرد الداعية ومؤسسات الدعوة ومؤسسات 
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املجتمع كافة. 
∫ vM�b�« »UD)« 	U�uJ� 

أ. الرسالة من حيث محتواها ومضمونها ولغتها. 

ب. املرسل وهو الفرد الذي تقع على عاتقه مسئولية توصيل مضمون اخلطاب الديني. 

جـ. املستقبل وهو اجلمهور الذي توجه إليه الرسالة ليستفيد منها في حياته.

د. وسائل االتصال الالزمة واملناسبة وتشمل وسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة ؛ وبخاصة كيفية استثمار 
التكنولوجيا احلديثة .

هـ. التقومي واملتابعة املستمرة سواء على مستوى األفراد، أو الفرد الداعية ، أو على مستوى مؤسسات 
الدعوة ، أو اإلعالم ، أو مؤسسات املجتمع عامة.

∫ œb��*« wM�b�« »UD)« 	UL�
لكي يحقق اخلطاب الديني أهدافه املنشودة، يجب أن:

١. يربط نصوص ومبادئ العقيدة الدينية بواقع احلياة املعاصرة، بأسلوب متجدد دائما.
القواسم املشتركة  العاملية، ويبرز  ٢. يكون شامًال متكامًال منفتًحا، يعزز احلوار بني األديان والثقافات 
بينها، مع عدم مخالفته جلوهر وثوابت وأصول الدين والعقيدة، أو نسيانه أو جتاهله لقضايا األفراد 

واملجتمعات .
٣. يبعث على التفاؤل واألمل في نفوس األفراد، ال على التشاؤم واليأس .

٤. يشجع على الفكر واإلبداع، ال على اجلمود واالنغالق.
٥. يحافظ على هوية األفراد الدينية والثقافية ويعزز من انتماء األفراد لألوطان ومتاسك املجتمعات، ويؤكد 
على القيم واملفاهيم اإلنسانية التي ترقى بالفرد واملجتمع ، مثل: اإلخاء ، واملودة ، واإليثار ، والتعاون 

والعدل ، واملساواة .
٦. يبرز إجنازات وإيجابيات وأمجاد احلضارة العربية ويستلهم منها الدروس والعبر للتشجيع على التقدم 
العلمي والتكنولوجي واحلضاري ودوره الفعال في رقي وتطور املجتمعات واستشراف آفاق املستقبل.

∫ ÊU�œ_« —«u� Æ≤

”احلوار بني األديان“ - باملنهج الصحيح - مطلبٌ ملحٌّ لتوضيح الصورة الصحيحة لعقيدة اإلسالم وآدابه 
وأحكامه، وهو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فهي موجهٌة لكل الناس، وإقناعهم باحلق هدف شرعي 

مطلوب. 

 وقد قام باحلوار بني األديان مبعناه الشرعي املطلوب األنبياء الكرام في حواراتهم الكثيرة مع أقوامهم 
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بطرق مختلفة وأساليب متعددة، واملسلمون هم أقوى الناس حجة وبياًنا، ألن دينهم دين رباني موافق لعقل 
اإلنسان ونفسه، يقول الله تعالى: (,   -  .  /  0   1  2) (سورة امللك: ١٤)

 ∫ÊU�œ_« 5� —«u(« w� w�dA�« q_«
واألصل الشرعي في احلوار مع أهل األديان، الدعوة إلى الله وبيان احلق ورد الباطل باألدلة الصحيحة، 
 ،(٣٣ (فصلت:   (X   W      V     U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L  ) تعالى:  الله  قال 
 (b   a  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P :وقال تعالى

  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f) :(يوسف: ١٠٨)، وقال الله تعالى
t  s) (آل عمران: ١٠٤) 

وهذا األصل الشرعي مأخوٌذ من بيان الله تعالى لدعوة الرسل الكرام ألقوامهم، وقد كان أقوامهم على أديان 
مختلفة ومتباينة، يقول تعالى: (N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D) (النحل:٣٦)، 
واألحاديث  اآليات  تتبع  خالل  ومن   ،(١)(B    A   @    ?   >   =   < لهم:(   يقول  لقوٍم  الله  يبعثه  نبى  وكل 
املبينة حلوار األنبياء والرسل مع أقوامهم، جند أنها دعوة وبيان للحق وكشف للباطل وبيان لضرره في الدنيا 

واآلخرة.

 ∫W*uF�« q� w� w�Ëb�« ÊËUF��«Æ≥
ويقصد به تكاتف جميع الدول على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واإلنسانية وعلى تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميًعا في العالم، وقد جاء هذا املبدأ في 
به االرتباط والتنسيق في ميدان معني أو في مجاالت متعددة،  سياق أهداف أو مقاصد األمم، كما يقصد 
من أجل تقليل االختالفات املوجودة بني دولتني أو أكثر، وهذا املبدأ فرضته العوملة التي أصبحت سمة العالم 

املعاصر، إزالة احلواجز بني الدول بعضها البعض وبني الثقافات.

∫ d�ü« l� `�U���«Æ¥
لم يفرق اإلسالم بني املسلم وغير املسلم في املعامالت العامة، ألن اجلميع سواسية أمام القانون، ال تفضيل 

وال محاباة، حتى وإن كان أحد اخلصمني مسلًما رفيع املكانة، واآلخر غير مسلم.

فاإلسالم لم مينع املسلمني من البر بغير املسلمني ما داموا في سلم وحسن صلة معهم، قال الله تعالي 
  `  _     ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I) :
  (v     u  t   s   r  q  po  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a

(املمتحنة ٨-٩) .

(١) ورد هذا اجلزء من اآلية فى سورة "األعراف " اآليات :٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥ وسورة "املؤمنون" اآليتان٢٣ ، ٣٢
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معناهاالكلمة
ذمّيا أو مستأمًنا.معاهدا 
أي نقص حقه أو عابه.انتقصه

أي أخذ منه فوق ما ال يطيق.كلفه فوق طاقته
أي بغير رضا منه.بغير طيب نفس

أي خصمه.حجيجه

معانى المفردات

وحض النبي على التسامح وحببه إلى املسلمني قوًال وفعًال حيث قال À : ( أال من ظلم معاهًدا أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) ( رواه أبو داوود 

والبيهقي)

بانتقاصهم حقوقهم أو تكليفهم فوق  النبي (À) من ظلم املعاهدين  في هذا احلديث يحذر 
طاقتهم أو أخذ شيء منهم رغًما عنهم ، فاإلسالم دين سماحة وعدل، وال فرق في ذلك بني 
املسلم وغير املسلم، وقد أظهر النبي وخلفاؤه وقواد املسلمني سماحة فيما عقدوا من صلح 

مع أهل البالد التي فتحوها.

∫ Y�b(« tO�≈ b%d� U�

1 ما املقصود بتجديد اخلطاب الديني؟

ة في ظل التقدم . اذكر بعض هذه الدواعي. جتديد اخلطاب الديني له دواع ملحَّ 2

3 مم يتكون اخلطاب الديني؟ 

4 اذكر ثالثة من سمات اخلطاب الديني.

5 ما دور األنبياء في توضيح مفهوم احلوار بني األديان؟

6  ما األصل الشرعي في احلوار بني األديان؟

8  في ظل العوملة بات التعاون الدولي أمرًا ملًحا. وضح ذلك .

9 لم مينع اإلسالم املسلم من بر غير املسلم ما دام مساملًا. اذكر من األدلة ما يؤيد ذلك.

10 العوملة سمة من سمات العصر.

ناقش مع معلمك هذه العبارة فى ظل الضوابط الشرعية التى تضبط االختالط بني الثقافات املختلفة.

؟ ن الد

�U��—b��«
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 ¿ÉjOC’G QGƒM - »æjódG ÜÉ£ÿG ójóŒ - áŸƒ©dG

 äÉ°ù°SDƒŸGh , πFÉ°SƒdGh , »YGhódGh , Ωƒ¡ØŸG å«M øe »æjódG ÜÉ£ÿG ójóŒ øY GkÒ°üb ÉkãëH ÖàcG  12

. áŸƒ©dÉH ¬àbÓYh , ¬æY ádƒÄ°ùŸG

.áæ°ùdGh ¿BGô≤dÉH ó¡°ûà°SG ? í«ë°üdG ¬eƒ¡ØÃ ¿ÉjOC’G QGƒëH π°SôdGh AÉ«ÑfC’G ΩÉb ∞«c  13

? åjó◊G öü©dG ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG »YGhO Ée  14

? »æjódG ÜÉ£ÿG ¿ƒμàj · 15

(............. ¬àbÉW ¥ƒa ¬Ø∏c hCG ¬°ü≤àfG hCG G kógÉ©e º∏X øe ’CG ) À ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb 16

. åjó◊G ôNBG ¤EG ÖàcG .CG

? ¬≤M ¢ü≤àæj ∞«ch ? "ógÉ©e" `H Oƒ°ü≤ŸG Ée .Ü

? åjó◊G ¬«dEG Éfó°Tôj …òdG Ée.`L



 Éª«a CÉ£ÿG Üƒ°Uh áë«ë°üdG ÒZ IQÉÑ©dG ΩÉeCG ( * ) áeÓYh áë«ë°üdG IQÉÑ©dG ΩÉeCG ( √  ) áeÓY ™°V ١
: »∏j

(  )     . âbƒdG ™«°†j QÉÑNC’G øe ócCÉàdG. CG

 (  )     .Úª°UÉîàŸG ÚH ìÓ°UEÓd •öT ¢UÓNE’G . Ü

(  )     . πª©dG ¤EG áLÉM Óa Qó≤e A»°T πc .`L

(  )    .º∏°ùŸG ÒZh º∏°ùŸG á∏eÉ©e ø°ùM ≈∏Y åëj ΩÓ°SE’G .O

: §≤ædG ¿Éμe πªcCG ٢
    ..................... : »æ©j Qó≤dGh AÉ°†≤dÉH ¿ÉÁE’G. CG

 . ¬©e ∫ó©dGh á∏eÉ©ŸG ø°ùM »æ©j ..................... ™e íeÉ°ùàdG .Ü

.( º«MQ ÜGƒJ ˆG ¿EG ) : ¬dƒb ¤EG ÖàcG ( ..................... ôî°ùj ’ GƒæeBG øjòdG É¡jCG Éj ) : ¤É©J ∫Éb .`L

: Ú°Sƒ≤dG ÚH É‡ ÜGƒ°üdG ÒîJ ٣

( √hôμe – ìÉÑe – áæ°S – ¢Vôa )  ...................... Qó≤dGh AÉ°†≤dÉH ¿ÉÁE’G . CG

( ôNB’G – hó©dG – º∏°ùŸG ÒZ – º∏°ùŸG )  .................... ™e º∏°ùŸG ábÓY º«¶æJ ≈∏Y ΩÓ°SE’G ¢Uôëj .Ü

 á≤HÉ°ùdG IQÉÑ©dG Aƒ°V ‘ . ( Ió«≤©dGh øjódG ∫ƒ°UCGh âHGƒK ‘ ¿ƒμj ’ »æjódG ÜÉ£ÿG ‘ ójóéàdGh ) ٤

: »∏j Ée í°Vh

. »æjódG ÜÉ£ÿG äÉfƒμe . Ü   . »æjódG ÜÉ£ÿG ójóéàH Oƒ°ü≤ŸG . CG

. »æjódG ÜÉ£ÿG ójóŒ »YGhO . `L

 ¢ùØf Ö«W Ò¨H ÉÄ«°T ¬æe òNCG hCG ¬àbÉW ¥ƒa ¬Ø∏c hCG ¬°ü≤àfG hCG GógÉ©e º∏X øe ’CG ) : À ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb ٥

( áeÉ«≤dG Ωƒj ¬é«éM ÉfCÉa

. á≤HÉ°ùdG äÉª∏μdG ÊÉ©e í°Vh ( ¬é«éM – ¬Ø∏c – GógÉ©e ) .CG

 .¬àbÉW ¥ƒa ¬Ø∏c: À »ÑædG ∫ƒ≤d πãe .Ü

? åjó◊G ¬«dEG Éfó°Tôj …òdG Ée .ê

√

Èu½U¦�« v½U¦�« nB�« ≠WO�öÝù« WOM¹b�« WOÐd²�« v½U¦�« vÝ«—b�« qBH�«μ±≥



http://elearning.moe.gov.eg

X


